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Kopačku

Snlmka: G. Skoumalová

~ ~loue~sktf teleutzta v Brat~slave nakrlí.llla tohto l~tr! {v .štúdláC!h Sloveri,Ského
filmu· na J(<olibe a v exterMroch pri Dobref • Vode} farebnl} televizny film podla
r:tkker'ovet opery ·.Beg Bd/qztd.' pd roku 1957, kedy· bola prvd primii~rá ·v SND,
na!lludovalt d,l elo v Prahe, v -Ko.šiciaclz, v Banskef Bystrici, ale' a; v. ND.R;
v Altenburgu, v Drtffďanoch a v Gere, v NSR; vo Wtesbadene a v MĽR: v Sze
qede.
·
'
: · ·
·
·
•
Film reflroval T. Ra k o v s kg, ktor!l. u! .uT?latntl svoje dlvadeln~ n hudobn~
f'ltente pri nakrúcanl Clkkerove/ opery f.fister Scroóge, pri Bellovohľ Kovdčbvt
Wtelandovt a prt Suchoi'l.ovef Kŕtíti'l.ave. Prafský fiimovg syťnfonický orchester
1lrtgoval T. Fr e §o a spolutíčinkoval S l o v e ns k ý /ll ha r m o ni ck ý •z b or.
Po nakrtítent hudobne/ časti prikročili umelci k lntet'l~rvvým a extert~rovým
fzlmovgm prtlcam. Hlavným kameramanom bol f. Kr .š k a, architektom Ing. l.
K ot, kostym~rkou Ľ. Pu rk y 11 o v tf. V ' hlaunfích úlohtfch uvldlme Martu Met erovú {Anna}, Magdu Hafóssyovú {Katka}, Milana Kopačku {Beg Ba
/azídj, Turata Martvoi'l.a {richttlr}, Ondrefa Malaclzovsk~ho {bača}, La
di~lava' Neslzybu {Abdul}, Tozefa S pa č k a { Alzmedj, Stefana 1an č l h o { Pa§a l,
Stanislava Be 1! a č k u {lmamj. Men.šte sólistiek~ úlohy sú obsadené P. Gtlbo·
rom, A. f udtom, F. Subertom, A. Bartfnkom, L. Radvtlnyim a ďal.šlml.
Ftlmtfrt museli postavi( slovensk~ domae nielen v atell~roclz ale t v extertéroNI. Umne a lí.čelne vystavali malú slovenskú dedinku, so v.šetk.tJm mŕtvym
l flv!Jm tnventtlrom, so zvonicou l cintortnom, ba i so .št!Jlovýml kraaml z čias
pred tristo rokmi. V tomto prostred! nakr/Jcal fllmovg !lttlb na,ntlročne;.šte sc~
ny. Prirodzene, v masovgch sc~naclz popri sólistoch mimoriadna zodpovednost
ležala na komparze, v ktorom - popri !italistoch z Koliby a z Dobre; Vody nechl}balZ ani spevtfct a spevtlčky z Ltíčnice, kaskadéri z Fakulty telesne/ v!Jchouy a !lportu a mafstrl tazdeck~ho .športu z petrfalsk~ho Star~ho hd/a.
Výber ztfberov, strihanie filmu a zoslí.zvučente 7waobnet a obrazove/ zlofky mtf
režis~r T. Rakovsk!J so !lttfbom spol upracovntkov napldnovan~ do novembra t. r .
Te nádef, že dtvdct uvldta novg operný film u! počas vlanočn!Jch televlznych
far ebn!Jch ·programov.
(mg l

- lh·u o láske a smrti pocitujem ako
operu o sebaobetovaní a osvedčeni sa v
najtažšfch chvllach života. Páčilo sa ml,
ked Istý štokholmský kritik naplsal, že
sa mu moja opera vldf ako modet•ný Ft
dello o manželskej vernosti. Mysllm sl,
že premena ľudstva sa deje nielen spó
sobom salónnym, ale l násilným, ba kr·
vavým. Ako lo krásne a výstižne povedal
vo svojej nesmrteľnej básni Andrej Slád·
kovič "diamant v hrude nezhnije",
a tak nezostárne ani myšlienka o vývo·
fi človeka a ľudstva. Cestu k zdokonaľovaniu, k skráslenlu a naplňaniu ludského života nemožno nlčfm zahalaf.
Pz·avdaže, súzvučne s Rollandom sa v našej opm·e, v odraze a obraze revolúcie
uvofltUJU nlelun llL ušrachtllé cíly o pre
javy, a le 1 vášne, zloba a nespravod livosť. Ale to všetko je Iba hrmenie pred
búrkou, ktorá prináša životodarnosť a
skrášľuje naše poclly. A Lo sa oplH vra ·
ciam k tomu dia mán lu,-: k'tcir)i 'V' hr'u de
nezhnlje . . .
'
·

Šéfrežisér opery SND
Branislav KRIŠKA:
Po Begovi Bajazldovl, Vzkrlesenf a
Jurov! jánošfkovl je réžia Hry o láske
a smrti mojou štvrtou réžiou Cikkerových opier. Istým odrazovým mostfkom

Sc~ntck!J ntfvrh k opere Hra o ltlske a
a smrll ( autor - L. Vychodil).

Pred· celoštátnou premiérou opery národného umelca Jána Cikke ra

Hra oláske·asmrti
Piata opera féna Cikkera, komponované na text drémy Romalna Rollanda Hra
n Jbke a smrti, ku ktorej sl libreto pripravil skladatel, dostane sa po Inscenáciách
y Mnfchove, Wuppertali, Berne a Detmolde, aj na domácu československú scénu.
Styri roky od p rvého uvedenia na Mnlchovskfch slávnostnfch ~ opern ýc h h rách .~vi·
dia ju ako p rvf diváci BHS (už 30. 01eptembra t. r. ). Ak kazdá operná pre m1era
je ud alosťou v živote súborov l divadiel, tak pôvodná opera v na!itudovani domáce·
ho 1t boru je udalost mimoriadne radostná a s lávnostná. Opera SND po jurovi
fá nolfkovi (1954) , Begovi Bajazidovi (1957), Vzkriescnl 11962) a Mistrov! Scrnog11ovi (1963) celkom prirodzene a zákonite zaradila do repertoáru aj lOto hudobnodrentatické dielo "svojho" skladatela. A zasa celkom prirodzene a zákon ite zverila jeho nalitudovanie tomu najosved čenejilemu teamu, ktorý v minulej sezóne s takfm úspechom prip ravil predstavenie Janáčkovej Veci Makropulos: dirigentovi
z. Koilerovi, reilsérovl B. Krlikovl a výtvarnlkovl L. Vychodilovi.
Nechceme I.Jyt " prorokm i" a predpovedal, ako prijme nalia verejnosť a kritika
Yýaledok ich spoločnej práce, chcl!me svojich čitatrrov :dovami tých najpovnla nej
tfcb - 1kladatela a inscenátorov - o tomto novom slo~enskom hudobnodramatickom diele in formovať.

v mojej práci na tejto opere je práca
na Vzkrlesenf v košickom So. Pociťujem
tu totiž čosi spoločné v dramaturgii ll·
breta. Velkú dôležitost dávam na ná·
ročnost hereckého prejavu, ktorý mus!
byt tlo najcivllnejšf, aby city a vzťahy
boli presvedčivé a presvedčujúce. A tenlo civlllzmus, tAto prostota, to je velký
herecký "kumšt". Od protagonistov tejto
Inscenácie sa vyžaduje aj Istá dvojpó·
lovosť: okrem civilného a prostého herectva sú v opere f scény spomienok, čf
vlzil, ktoré sf :lfadajú expreslvnejšlu koncepciu a prejav - v súlade s hudobným
f l!brellslickým nábojom opery. Ideme s
touto operou ako clomáct "prvolezci"
hfadáme sl SVOJSký prlstup, bP.z akýrt·
koľvek tradfcff a vzorov . .

Šéfdirigent opery SND
Zdenek KOŠLER:
Už meno sklada telu it jeho doteru ,
tvorba s(t zábezpek(Jtt kvallty. Ako pr•
všetkých Cikkerových operách, i tu vy
saká hudobná ľtrovet) sa spája s kvalf
ta m! dramallck9ml. A v prlpade Hry o

V. - Cena 2,-

Kčs

Prehliadka mladých umelcov zo so·
clalistlckých krajin vslupute do svo/·
ho I V. ročnlka. Výživa tohto bratislavského diefata u! ddvno nie je umeld
- pevne stott na vlastných nohtlch.
lnterpódium tíspe.šne vstúpilo do rómca BHS, hoci mnohé hlasy predčasne
varovali: preťaž1 !>O program festivalu a bude to al na ujmu mlad~lto ,
tba sktísenostt zbiera/úcelw podujatia.
Pravdu mail v!iak zdstupcovia Jnterp6día, ktor~ st na!ilo svofe obecenstvo. V hľadiskdclt každoročne tesl
najmli prevalza mladosti. Sú to zväč
Sa generačnl vrstovnici z oblasti ntlsho reprodukčn~ho umenta, ktorz hof•
ne nav!itevu;tí. produkcie mladýclz do·
mdclch l zahraničných umelcov. ln·
terpódium sa stalo pôdou pre konfrontdclu, porovndvanie vysledkov a
smerovani lnterpretačn~l!o umenta v
socialtstických štátoch i u ntls. 1'o,
že vysiela;úce agentúry hneď spočiat
ku prtfall toto podutatte s plnou vtlžnostou, natlepiite dokumentu1e pripomenutie si asp01l ntekolkých mien z
mznuloročn!Jclz Jnterpódil:
Geryngas
{ZSSRJ, Markoviciovd {RĽ"J, Lantos
{MCRJ ...
lnterp6dwm ;e nesúťažnou prel!ltadkou - s ab!:.enclou nervoztty, napä·
tla, nalldtlania potrebných bodov. Hudobný svet te presýten!J súťažami najroznef§lehc... druhu - vílazstvo, čt
dobré umiestnenie v nich pomtlha
kliesni( cestu ku karl~re. Co môfe v
konkurencii súfafl poskytnút mlad~
mu, zai:ínaj/Jcemu umelcovi nesútafné
Tnterpódtum? Mofnost sústredenia sa
na opttmtflny v!Jkon, poko/netštu atmosf~ru, žičllv~. no pritom krlllck~
prostr edie. Umelcom pomdha at do
budtícnostt: v hladtsku sedia nielen
vďačnf divdct, ale a/ domtlca a zahrantčntl kritika, ztlstupcovia koncertnlJch agenttír ...
Pri vftant lnterpódla '73 pripometime azda fednu poztttvnu novinku: v
tomto roku sa dosttfva väč~t priestor
voktllnemu umeniu. Uplatnl sa na recltó.loclz t na vystlí.peniach so súborom opery SND. fe to pozit!vne o to
väč.šmi, fe do Brattslavy 11ysíelattí.
svotich ztlstupcov také vyspelé kraflny ako stí Bulharsko, Sovietsky zväz,
Rumunsko a Maďarsko.
-m-

Autor opery, ná rodný umelec
Ján CIKKE R:

·l eg Bajazid v stvárnen( Milana

Roč.

láske a smrti účinok umociwJe zovretost
dramatická a pomerne malý časový
priestor. Prirodzene, moderná hucLJa
nikdy apriori nemôže očakávať takv
ohlas, ani v dramatickom žAnrf, ako Alda,
či Carmen. Al e keď je v divadle tAto
moderná hudba spojená s pôsobivým a
dramaticky plnokrvnym scenárom, vzntká dielo, ktoré má predpoklady - ak sa
v lnscenácll podari vytvorit atmosféru
napätia a hudobno-dramatickej presvcdčlvosti zfskať sl velký ohlas. Dúfam,
že to bude tak l pri československej premiére Cikkerovej opery. Presvedčili sme
sa totiž, že bratislavské publikum je nliročné a vntmavé. Z vlastnej skúsenosti
to môžem konštatovať prf s vojich inscenáciách Mozartových Cost fan tulte, Dvoi'ákovej Rusalky, čl janáčkovej Vec! Makropulos. Každá naša nová inscenácia buduje na tejto dôvere publika a na skO·
senost!ach z doterajšej práce. Preto verim aj v úspech Clkkerovej promtéry.

Šéf výpravy SND
Ladislav VYCHODIL:
S dramatickou predlohou Cfkkerovej
opery sa stretávam už po druhý raz. Po
prvý raz som výtvarne spolupracoval pri
pražskej Inscenácii Rollandovej drámy.
AJ ked je problematika z francúzskej revolúcie, dej prebieha ustavične v intet•!érl
a do osudov fudf zasahuje revolúcia len
zvonku. Ciže problém revolúcie nie je
v prvom pláne, tam sú osudy Courvolslerovcov a Clauda Vallého. V našom riešeni sa základný interiér prelamuje do
dvoch priestorov, pričom zadný priestor
Je určený revolučným prejavom a vfzlám
(so zborom, projekclou, čl systémom zrkadiel ) je daný odraz vnútorných stavov h t'dlnov . Pokračujem Lu no ceste, po
ktorej sme vykročili pt•l janáčkovi javfsl<ovýml prvkamt obohacujeme a dokresľujeme dej v súzvuku s hudbou, s
prejavm! spevi'íkov u ~ her('( k} tllt akctaml.
Pripravil: G. RAPO!I

•

Mari6n Laplanský

• . . s cenou pre najlepšieho

Meno klaviristu Mariána tap la ntkého je hudobnej verejnosti už dostatočne známe. Nedávno s a vrátli zo
Svaji!larska - z majstravského kurzu
Ch u Andu.

Co sl z kurzu prlnUate?
-

Mal som možnos t po druh9krát sa
kurzu v ZUrichu. Vlani som ziska! Cenu za najlepšiu Interpretáciu diel W. A. Mozarta, l:o
ml umožnilo, že som dostal opätovné
pozvanie. Prinášam sl predovšetk9m verké skósenostl. Anda je vefk9 hudobnfk.
Mal som šes ť dvojhodinových kurzov,
k toré Sil nahrávali, takže mám možnost
opätovne sl Ich teraz doma vypočuť a
u čiť sa. Bola mt udelená cena najtep·
zúčastniť Interpretačného

šleho účustnlka kurzu, Anda-BOhrle·
PreJs, z čoho mám verko radost, lebo
kurzu sa zúčastnili mnoh! vybornl klu
virlsll, uko László Gylmesl, jedna žiačku
Rudolfa Serklna l kluvlrlsll z Japonska,
Kanady, Belgicka. Na základo ceny som
ziska! pozvanie na koncerty vo SvaJčlor
sk u.
Co s to hrali oa majstrovskom kune7
- Pripravil som sl Beethovenovu So·
nátu Es dur op. 27, Mozartovu Souotu
B dur KV 570, Dio DavldsbOndler op 6
od Robrrto Srhumonna, Brahmsove Vn·
rlácie op. 9, Ravetove Zrkadlá a Prokoltevov 3. klavtrny koncert.
Koni!fle l tOdl um n a AMU. Aké máte
oajbliUic plány?
- Práve nahrávam pro Opus Ravelo
a Schumonno zo švajč iars keho reperto
áru, zučastn!m sa prehliadky mlod9ch
Interpretov v Trenl'lonskych Tellllclach.
Choplnovského festivalu, kde mám hrut
Rachmanlnovu Rapsódiu na Paganlnlho
tému pre klavlr a orchester, potom ]e
predomnou lnterpódlum a po skončeni
AMU odchádzam no dva roky do Moskvy
- ako a~plrant. Réd by som tam Stu·
doval u Merl!anova, ktorému som u:l
hral. Bude to tvrdé práco, nároky s(l vy·
s oké, silná konkurencia, ole l výborné
š tlldljné podmienky, ktoré ml zatial ch9·
ball. Práve tu cHlm určltll r ezervu, žo
budem mOct vydat zo seba ešte viac. V
budúcej sezóne budem hrať s orchestrom
FOK, so SF, s košickou Státnou fllhar·
mónlou, mám pozvanie do Bulharska n
Polska. No a po návrate z Moskvy rád
budem koncertovať a propagovať nose
koncertné umenie, poklaf to bude v mo·
JICh silách, aby som sa l takto revanšoval
za to, čo som dostal.
Vrá ťm e sa vla k k lnte rpódiu. Ako sto
prijali sprhu, že s te jedným z dvoch
s love nsk ých Interpretov, ktor! majli mol·
nost pre dstaviť sa oa tomto medzinárod·
nom podujat(?
- Je to velké vyznamenanie. Dúfal
som, že sa dopracujem k tomu, aby som
na podobnom festivale reprezentoval republiku. Je lo najvll čšlo docenenie mo·

jej práce 11 r ozhodne velká šanca, od·
razovy mo~tlk, len Ju treba využit Syb·
t~m tyrhto f!'btlvalov je lep~! než sut11
žo. Právo tu sa uplatni koncortn9 typ .
1'\emllm rád sutažH Teraz sn kn2d9 p9·
ta: aké máte ceny? Skutočn9m merlt·
kom jo v§ok vlastnil koncertná prax, ale
to trvli rok y ..
S i!l m aa predstnlte na lnterp6dlu?
- S Filharmóniou prucujOclch z Gott·
waldovu budem hrot Prokoftevov 111. kla·
vfrny koncert, pripadne 1111 poloreclláll
este Choptnovu Sonátu h mol.
Je známe, že pestujete aj komornll hru
a s te výborný sprevádzall.
- Spolupracoval som s jelou Spltko·
vou, zajozdy v zahranič! boli v!lčšlnou s
Mu. V poslednom čal>e bola táto spo·
luprtlca obmedzená, lebo ona studovata
v Moskve, a Ja som sa venoval vlastné·
mu prenlkan•u. V budúcnosti chceme
vsak hrot spolu, velmi dob•·e sl rozunlllne. Zladcn klavirista by nemal zabú
dať na komornú hru, obohati ho, nado·
budne mu umeleckO rozvahu, dlsclpll·
nu, zmysel pre komorn(• hru , dokáže bu·
dovoť verké gradačné plochy. Keby som
mohol hrat tak dlho, oko Rubln~teln ,
hral by som ce lého Mozarta a Beetho·
vena .. .
SO to zrejme val! obf6bent autori.
- Ano, ale l Schumann 11 Prokofiev.
Interpret s l mus! postupne nájsť vzťah
ku všetkému. Napriklad - r adšej hrám
Beelhovonove ranejšie opusy. Mysllm sl
totiž, že sk()r porozumlem (vo svojich 25
rokoch) mladému Bcethovenovl, než 50·
•·očnému skladatclovl. Preto nemám zo·
tlal z modernej llteratú •·y velký r eperto·
Ar. Učhn sa na k laslkoch, r omantikoch,
ož potom pride moderná hudbe - ako
nadstavba. Chcel by som čo najviac pro·
pagovat aJ našu hudbu - ved kto ln9
ju mA propagovať! Ale muslm prejsť v9·
vojom, oko každ9 Interpret. Neobchá
dzam Ju v~ak úplne ani teraz. Napriklad
v P•·ahA budem mat polorocltét zo skla·
dleb Sucho•'a a Cikkera.
Ako lltudujete nové diela?
- Učlm sa rýchlo, preto mOtem spll)at vera záväzkov. Vyznom má pro mť'la
obohrávanie diel priamo na koncer·
toch, kedy sl vlastne dotváram i.tudo·
vané dielo. Rád sl zah r tlm l v men Ich
mestách - a zvlášť v mestečku, kd e
som vyrastal.
Zhovdrala sa V. ZITNA

Ešte raz oskladatel'skom dlhu
Dil.a 18. jlioa 1973 v Ľudovej lkole umenia na Exnárovej ulici
- Polllil aa zilll aloven11d akladatclla, umelecký léf OPUS-u M.
Jurlk, pracovnfk SHF dr. Laborecký a riaditelia l ved6cl m etodici
Ľudových l kôl umenia. Po prlvftan( rladltnfom llkoly odznel mal9
koncert ! lako• bratislankých ĽSU, kde ui!itella ukázali •faled·
.ky pr6ce 10 liakml - 1 poukllzanfm na to, l e maj6 Jen yefml
malá molaoaf zoznamovať •• s dielam i slovenských s kladala·
lov.
Táto téma bola aj hlavným clefom be11edy, ktorú zvolal a zor·
aanlzoval za ZSS s. Alfréd Zemanovaký spolu s Pedagogickým
6atavom a Metodickým centrom. Beseda bola vefml aktivna.
Skladatelia reagovali na i!lénok Hudobného života pod názvom
,.Dlh slovenských skladaterov? " nap!saný A. Sestákovou. Vyslo·
Ylll sa, le sloYensld skladatelia pll u aj menllle formy pre mlá·
de!, ale tieto Id ia v záauvk6cb, pre nepru ž nosť a Iné organ!·
zai!n6 Calkoatl Yo vydávant lnltruktfvnycb skladieb. Dr. I . Hru ·
lonkf bol teJ mienky, le napriek tomu článok upozornil skla·
datl'fov na dlh tvorcov volll r.:SU. Z besedy, ktorá odkryla rad
problémo• okolo vzniku nových Jniltruktivnycb diel, vyill velmi
dobré konkrétne podnety a návrhy. Pedagógovia dali skla·
daterom návrh , aby nadviazali priamy kontakt s učltefml r.:Su,
ako sa to rob( napríklad • Maďarsku. Vedúca Metodického cen·
tra dala nhrb, aby lnltruktlvne skladby, ktoré ne boli doteraz
z r llznych dhodoy vytlai!en6, sa uviedli do ! Ivota a dali Ich
k dlaposfcll lkolém, ktoré 11 ich aam6 ro:cmnolla.
JANA HRDINOVA

Pri partizánskej vatre
Oslavy 29. v9rol:la Slovenské·
ho národného povstania vyvr·
chollll v Bratislave pri tradlč ·
nej vatre na Partizánske! hl·
ke za Cerven9m mostom. Popri
otlclálnych pozdravoch a sldvnostnom prejave bol aj bohat9
kultlirny a zábavn9 program.
Vlastné oslavy sa začali už
deň predt9m v Zrkadlovej stenl Primaciálneho paláca, kde
bolo slávnostné plénum MV
SZPB za tH!astl popredných po·

Vyznamenania
umelcom

Mestský výbor Slovenského zväzu pro·
tlfallstlckých bojovn!kov v Bratlslne na
pollest 29. výroi!la Slovenského n6rodn6·
ho povstania udelil CESTNS UZNANIE
IJratlslavským umelcom, novinárom a
kult6rnym pracovnlkom. Vyznamenania
Im odovzdal (dfía 28. 8. 1973 - na elh·
nostnom zh ro mažd eni Y ZrkadlonJ sieni
Primaciálneho paláca) predseda MV
SZPB Stefan Orllk za 6čaatl verejnfch
a politických i!lnitefo• hlavného mesta
SSR a protlfa lstických bojo•nlko•.
Vyznamonanl boli:
Za prol>agtlclu činnosti MV SZP B Mfrodaktor Vočernlka dr. Frantllek Iar-•
lol ek, režisér Cs. tclev!zlo Já n Dl•lnec:,
redaktori Večornlka Andrea Smolko•á a
Juraj Tnec.
Za Očast na kult0rno-polltlck9ch podu·
jatlach - národné umelkyM Maralta
Ceeánylová, laureátka i;t. ceny SSR Anna
Kajabová· Pai\á!lková, sólistka opery SND
Stefánla Hulma nová, laureát ~t. ceny KG
OndreJ M11Iachovský, sólista opery SND
Ju r aj Wledormann, klov!rna virtuózka
Klára Havllková, členka PoetickeJ scény
Eva Mária Chalupová, dirigent SF dr. tu•
doyft Rajter, riaditel Slov. filharmóni a
dr. Ladleln Mokrý CSc., koncertn9 maj·
ster SF Vojtech Gabrie l, riaditel Mestske j
knižnice VIt Rak, umoleck9 !ér opery
SND Pavol Bagin, člen Novej scény Jh
Rybárik, sólista opery SND Pavol Gábor,
zbormajster opery SND Ladislav Holá·
sek, hudobn9 skladatef TadeU Salta,
členovia opery SND Frantllek Benko• ·
ský a Ladislav Vojtko, hudobný sklada·
tel Milan Dubovaký, sólista opery SND
Stefan Hudec, posluchdč novinárstva
FFUK Dulao Rapoi, odbo1·n9 pracovnllc
Obvod. kult. Sll'edlska IJI. Stefan Kurcla,
umelecký fotograf SND Jozef Vavro a
klavirista SND Já n Salay.
•tr•

lltlckých a vere Jn9ch čl nltelov
hl. mesta SSR. Dňa 29. augusta
t. r. po kra č ovali oslavy na Par·
tlzánskej IGke. Program sa za·
ča!
detsk9m popoludnfm s
ukážkami branne! v9chovy. Po
detskom programe nas ledovalo
mt4dežnfcke popoludnie, kde
vystúpil angažovan9 vokálnoInštrumentálny sObor VYZNA·
NIE. V hlavnom kultúrnom programe učlnkovall poprednl bratislavsk! umelci: Anna Kajabo·

vá·PeuáAková, Iaur. ~tdtnet ce.
ny SSR, Stefá nla Hulmanod,
Eva l\1árla Cbalupová, Oodrel
1\t alachnvský, lau1·. št. ceny KG,
Stefan Hudec, )ozer Spai!ek. Pa·
vol Gábor, Ján Rybárik, Juraj
Sarva , Frantllek Benkovakf a
Ladislav Vojtko Milan Duho•·
ský, Sta nislav ňurli a ďam. V
ďalšom programo vystúpil spe·
vácko- tanečný folklorlstlck9 súbor URPIN z Bans koj Bystrice.
V. RAPOI

v

Skolská hudobná výchova
V septembri 1972 vstOptlo
polské hudobné školstvo do no·
vého skolského roku, ktor9
znamenal začiatok praktického
uplatt\ovanla nového programu
vo výučbe hudobného dorastu,
a hlavne - zaetatok činnosti
nového reorganlzovnného systé·
mu hudobn9ch uč llli;t. Aby sme
d osah tejto reorganizácie lepšie
pochopili, mus!me s l pov~ lmnt1ť
hlavne predo ~l9 stav.
p odstatn9m nedostatkom, z
ktorého ako dôsledok vy·
plynulo s pomlnaná reorganizácia, bolo temer neprehladné
množstvo rôznych foriem vyučovania hudby. To však naJ·
lepšie dokazuje vyčistenie: v
Pofsku bolo 10 ntžšlch vSeobec·
novzdeltlvac!r.h škOl, 103 hu·
dobn9ch u čll!št prvého s tu pňa,
5 h•1dobn9ch týcer ( t. t. vyššich
strecin9ch škOl) s pli tro čnou
dobou v9učb y, 6 hudobných
učll!šť typu vyšE.ej t
nižšeJ
strednoj tlkoty, 2 !lkoly prvého
1 druhého stupňa, 7 vyššlch hu·
dobn9ch !~kO l, 1200 všeobecn9ch
a 10 lt4tnych hudobn9ch Osta.
vbv, ktoré organizovali hudob.
né kurzy pre amatérov. Oal·
šlm z6vafným nedostatkom tak·
to organizovaného hudobnéh o
vyučovania bola
nejednotnosť
p rog ramu, akr l nfzko kritériá

Nová etapa hudobného vzdelávania vPoľsku
pri prljlmanf nových žiakov. I
na pedagógov t9chto - v pod·
state rovnorodých škOl sa
kládli nerovnaké požiadavky.
Pre~ tup studu Júclch z Jedného
typu š koly do Iného typu sa
nepovoroval.
y prv9ch povojnov9ch rokoch
bolo hlavn9m cielom hudob·
n9ch škôl podchytenie čo naJ·
väčšieho počtu llčastn!kov hudobného
vzdeldvanla. Práve
preto neboli voči uvedeneJ
štruktlire vzná!lané námietky.
V súčasnosti sa situácia značno
zmenila: rastlico nároky spo
Iočnostl sl vynOtlll také školy,
ktoré sO schopné vychovávať
hudobn!kov profesionálov.
ktoré dokážu rozvltat lnterpretačn9 talent, školy, ktoré budO
vychovávať obratn9ch orchc~
tráln ych hráčov, popularlzáto
rov hudby, a napokon l odbor·
no pripravených poslucháčov
koncertov.
y septembrl minulého roku
sa dostali k slovu prvé prln
c!py reformy
unifikácia
vzdetdvanta na hudobn9ch školách. Podla nového programu
vznikl! nové typy tkôl. Nl2šlo

a vyššie stredné školy so šosf·
ročnou dobou štGdla maJO roz·
dielne zameranie. Hlavn9m clerom nlžšlch strednýc h !lkOI te
rozv!Janlo sluchu a poskytovanie
základného
hudobného
vzdelanlo. Vyssle stredné školy
sa považuju za uslavy vychová vajúce budOclch profesionálov,
Ich absolventi maJú prlstup k
prlfhnaclm skúškam na vysokO
školu, alebo sa môžu s tať uči ·
tehnl no nižše! stredneJ Skole.
Bud li sa uplatť\ovat tieZ ako orchestrtllnl hráči a č lenovia estrádnych súborov. Pomerne se
rlózne korektOry zasiahli l
l učebné plány: viac času sa
odteraz bude venovať praktlc·
kému cvičeniu a Individuálnym
hodinám, nakolko kurzy teoretických predmetov boli skrAte·
né.
y podobnom duchu sa urobili
zmeny l na vysok9ch hu·
dobn9ch Skolách. A nakolko
rektormi dvoch najvllčs!ch pof·
sk9ch konzervatórll (varšav.
c; kého a krakovského 1 sú vynt kaJOcl muzikanti, dá sa pred
pokladať, že premena bude mať

najmä na pOde t9chto škOl šf·
rok9 charakter.
rektor sveto
Krekovsk9
známy skladater Krayntof
Peodereckl, a rektorka Varšavskej vyšše! hudobnej ilkoly vynlkajlica
pianistka Regina
Smedzlanka už od prv9ch dn!
š kol s kého roka zaviedli zme·
ny v programe, o začali spolu
pracovať s novými proraktorml
Prorektorom varšavského kon
zervatórla sa stat známy por
sk9 dirigent Bosdan Bodlllko, v
Krakove zastáva podobnll runk
cl u sk ladotel Krzyaztof Meyer.
• "Sna!fme sa" - povedala
Regina Smedzlankll - ,,prlstu
pont ku kal dému lltudentov l
lndl•ldujJne. V procese vf u l!by
by sa mali brat do 6nhy ume·
lecké sklony, technické mol
nosti, psychika a celf vnútornt
t i•ot i tuden ta."
• ,.VyHla hudobná l kola " hovori Krzysztof Pendereckl .,musf Ylteplt noflm ltudentom
nctlennle
skutoi!n6ho
mal·
strovstva. Ako to dosiahnuť ? V
prvom rade cestou bllzkel spo·

lupráce a koordlooveuia práce
so s t rednými lko lam l, odklef
prichádza mladlle pokolenie.
Absolventi s tredných hudob·
ných ilkíll musia byt technicky
priprave n[ na takeJ 6rovni, aby
sa po Ich pr!chode na vyaokfl
ilkolu mohla pozornosť plat
koncentrovať
na formonala
umelecke J iod lvlduá lnostl. Vy·
s oká lkola mus( vymodelonf
mravný prorll l tudenta, mulf
ho pres vedčlt o pravde filo·
aora, ktorf povedal, !e radosť
zo !Ivota vypljva z i!lonoatl,
ole z úspecbul
z atial prešlo len kr4tke obdobie praktického uplatl)ovanla nového programu, teda
nndll sa este s deflnltfvnou
tJIHtnos tou hodnotiť. Napriek
tom u Jo v!iak zJavné rozSirenit
kontaktov porsk9ch ilkO! so za•
hronll:n9mt. programy koncor·
•nv vysok9ch ~kOl &li oproti
mtnulostl znaene bohah.le a 111
v 1111časnos t1 sa konatli rOtnt
vodocké a metodické konzult6·
c:le. Plodom týchto noviniek
nus! byť lntegrdcla vysok9ch
hudobn9ch s kôl a v9razneJSie
uroflly učltelskef práce. úroveň
orlpraven ostl budúcich absol·
ventov ukáže. do akeJ miery
bola táto reforma prospe~ná.
Spracovala: D. K.

,

Hovorr diri9ent SOČR - Ondrej Lenárd

TVORBA

Ul vlae ako nádej
/ol. Dobrodtnský J a pohotovému
zdskoku dr. G. Pap pa bol uel ml

Od roku 1969 pracujete s roz·
hlasovým orchestrom, o rok ne·
skOr ste sa stali Jeho druhým
dirigentom. s akými skt1senos·
faml sto nastupovali do tohto
telesa ?
- Na svoje prvl dlrtgcntskó
mtt!sto som nastapll prakticky
bez orchcstrdlnej praxe. Doute·
dy som ~ulJC~a zba naultcuoual
orchestrdlne skaSky v Slouen·
ske/ /Llharmónll, alebo u SND.
Dodne~ te ml
nepochopltelnl,
te u SND, kde som p~sob/1 nie·
kolko rokov ako zbormafster,
som sa k dtrtgovantu vóbec dokonca ani ako asistent - ne·
dostal. Som velmi poudačn{}
zasl. umelcovi L. Holoubkoul,
ktorg ml prepustil dirigovanie
Flotowouef opery Mar ta, to ml
umo!nllo prt 15 reprlzach toh·
to diela stdt za dlrtgcntskym
pultom. PoCas §ttídlt na vSMU
som tom Iba duakrdt dirigoval
orchester, ktor!) sa v t om Case
zrladll na §kole; striedalo sa
prt f!om 7 posluchdCov odboru
orchestrdlneho dirigovania. K
systematickef a sústaunet prdct
s orchestrdlnym telesom som sa
t~da dostal prakticky a! u roz·

hlase.
Ako spomínate na zotlatky
prAca v tomto telese?'
- Prdca so SOCR - s prl·
11/ladnutlm na mofu mlntmdlnu
orchestrdlnu prax - bola vel·
mt tatkd. Musel som sa pasta·
vlf pred teleso, ktor~ malo za
sebou nlekolkodesatrocna prax
rozh/asoufho vysielania,
na·
hrduanta t ucretn!)ch koncertov. Orchester bol v§ak voN
moflm začiatkom : houtevav{} a
sna%11 sa mate mcnSte skase·
rtostl tolerouaf. Som :a 117 vel·
mt povdačn{},
pretote tento
vzfah ma na druhet strane za·
vl1zoval k velmi usllovnet a ha·
t1vnatet prdct.

V poslednom telese ste sa pri
pr4cl stretli so svoJim bývalým
pedagógom z VSMU
zasl
umelcom dr. t.:. Rajtarom. Ako
by ste charakterizovali vU vd·
jemný vzťah ?
- V motom b{}valom profeso·
rovt, v sacasnostl §dfovt SOCR
mdm velmi slina oporu. Vtdy
ml rdd a ochotne poradil, ale·
bo ma povzbudil. l nadalet zotrvdua medzi nami vztah, ktorý
by som charakterizoval ako ve·
denle umelecke/ otcousket ruky.

Tailsko práce rozhlasového
orchestra je predsa len zamo·
rané viac na nahrávanie. Ako
často ste sl mobil overlt v9·
sledky svojej práce pred obe·

Kofko slovenskych
dodnes nahrali?

censtvom dl u?

na koncertnom pó·

- So Symfonickým orches·
trom Cs. rozhlasu v Brat/s/avC'
som doteraz vyslOp/l tr/krdt pri orchestrdlnom sprievode 11·
tastnlkoll lnterpódla.
Orove1\
týchto moflch vystapent mala
u odborne/ kritiky priaznivO
ohlas. S telesom som sa zútast·
nll na duoch zahraničných tur·
nd: roku 1970 u Spanlolsku a o
rok neskor!iiP 11 IJ ulllclľ\kU V
tomto roku ~om tri rn~tt
krdtko po sebe - dlrtqotlu/ po·
hosttnsky '' zahraniN . Vystap/1
~om v Polsku {OlMyn/, dtla 19
mája v rdmcl Berollna koncer·
tu v Berline - s programom
zostavenOm čtastotne t zo sl o·
vensket tuorby f Arabskt1 tance
z opery Beg Bafaztd ll Va r iácie
na slouPnska l udoutí ptese1l od
J. Cikkera! a za spoluačlnko
uanla čs. sólistov fl!lenou opery
SND. Státneho dluad/a z Ko§lc
a ND z Prahy). V dohladnom
~ose
{natpravdepodobneJSie u
septembri} mdm nahraf Ctkke·
r ove var/dele v NDR. Komplet·
nO cyklu' Smetanouvch svmfo·
ntck!}ch bdsnt Md vlast snm u·
viedol na zdver koncertneJ se·
zóny u Cottbuse {NDR/. Rdd sl
spomtnam naJmll na druhQ k·nncert. ktorO sa ~treto/ ~ mlmn·
riadnym zduJmom a tíspt>c'hrmt
u tamof!leho obecenstva. V uply·
nule/ sezóne ~om dirigoval v
rdmct abonentndho cyklu aJ
koncert Stdtne/ flllzarmónle u
KoSictaclz. V triezve/ pamltll
mdm svo/ posledn!} koncert so
SOCR (11. marca 1973/. ked
som sa musel v priebehu /ed·
net 'hodmy rozllodn/U, ti mdm
nahradlf p~vodne napldnovand·
ho Juhoslovanskdho dirigenta
Sama 1/ubada. Na proqrame bo·
la tom okrem in ých diel at
ndročnd III. symfónia Spev no·
ct od K. Szymanowskdho. Nako·
ntec som sa pre to ro zl10dol a
výsledok l vďaka výborndmu
výkonu SOCR·u, Slov. ftlharmo·
nlckdho zboru {zbormatster f,

diel

sto

- Absolvoval som okolo 15
verejn.fich koncertov, prlbll!no
150 truaTQch nahrdvok pre fo·
nottJku Ceskoslovenskdho roz·
hlasu - vrdtane opern§ch dril
a kraWch skladieb. Zo sloven·
~kel tvorby to boli: Suchof!ova
Symfonletta rustlca, OCendloua
Symfonletta a Rural/a slovacca,
KardoSov Koncert pre sldtlky,
HruSousktJllo Musica nocturna,
111. symfónia pre 3 komornd st2·
bory a tympany od J. Posptll·
la, Zlmmerove Tatry, Urbanco·
va N t tra, Salvova Etuda pre or·
clzester. Bokesova Predohra a
Dtbdkove Var/dele na tému v.
Nováka. Pre Cs. teleulzlu som
nakrútil 2 programy re/dele
l/ud/Ja z Bratislavy: Moyzesa·
IJU predohru Tdno§lkoul chlapci,
Be/lovu symfonlck/J. bdse1l Osud
a tdedl. JurovsktJho plesf!ov!}
cyklus: fofuSkdt {sólistka A. Pe·
iwSkovd Katabovd j, Albrechto·
uu sttmfonlcka bdsen: Tú:by a
spum t>nky {Tobias Wunderllchj
n prPI'Inllfu M Moyzesa: Na!:.e
Sluuen~ko

.. . o plány?
- Mustm sa prtprautf na na·
stdua1acu sezónu. Na BHS mdm
dlr/govaf teden koncert Slo·
uen~ke/
/llltarmónte s pozoru·
'hodnr]m programom, na ktorl}
sn velmi teltm: Symfonlckd bd·
setl R. Straussa Don Tuan, sve·
tovd premMra skladby Votna
suet od T. Salvu - pre zbor,
barytónovd sólo a orchester. V
druhe/ poloulcl k oncertu md
UI/Sftíp/f lauredt stífate G. Eneseu - sovleHklJ klavirista Alexe/PV, ktorq predvedie s61ovl1
partii Rach manlnovovet Rapsó·
die na Pagantnlho tému a Ger
~hwtnnveJ Rapsody In blue. V
rdmct ahonPntnfhn cyklu SOCR
ma čnkata dva koncerty. V
drulte/ potou/cl októbra mdm
ponuku na 14 dl'!oud umelecktJ
turni po ZSSR. V decembri
vystap/m - spolu s dalllml 5
dirigentom/ z CSSR - u sou/et·
skych mestdch u rdmcl Dni čes·
koslovP.nskdho umenia.

Aké méte doposlof nesplnené
želanie?
- ratobne čakdm na okamih. kedy dostanem prlleWost
l adlrlgovar sl dvotlcu pravldeln!}ch
abonentných koncertov
SP a - po Szymanowskom a/ ďoBte vokálno- ln~trumentdJ·
ne dielo suetovet oratorldlne/
llteratary.

Pripravil: V. CIZIK

V!}slavu so rokov Cs. rozhlasu, ktora v Pralze utdclo takmer 100 000 nduStevntkov, ;iv~rl::
28 au usla 1 r v Dome Cs.·sovtetskeho prlaterstua v Bratislave. Na verntsdtt sa z as n
vedQclg oddel~nl~ OV KSS Michal Hru§kov/C, ndmestntk ministra kulltíry SSR dr. Jozef
vtk a vedt1ct tatomnlk sOV ZCSSP dr. Karol Save!. Medzi hostamt bol astrednO rlqdtte
s.
rozhlasu Jdn Rl§ko. Zdbery z výstavy prlbllfuta panely, ktoré sa venovanl1 naltm skladate·
1om a Interpretom, podtelafťlclm sa v podstatneJ miere na tuorbe rozhlasového s~lf~~~nbasTK

rct

Premiéra na BHS

Tadeáš Salva :
VOJNA
A
SVET
dokončené
dielo
Salvu oratórium pre &Ola, ženský zbor a
orchester Vo Jna a svet Je vyvrcholenfm v rade doteraJšieh an·
torových skladieb, v ktorých
výrazne dominuJe vokálna zlo!·
ka nielen ako zvukovo-materiá·
lové obohatenie faktúry, alo
ako nosltef závažného myšlienkového obsahu. Ak sa Sa lva v
predstave usodll ako vokálov
sklodo te r, mOže vzniknúť po·
dozrenlc, že autor sl voli tsxt
v zmyslo akýchsi ,.podporn9ch

Najnovšie
Tadeáša

borllčlekw. zo ručufúclch účinné

vyznenie hudobneJ skladby. No
nie Je to tak. Všetky myšllen.
ky vyfadrenó toxtom sú v Jeho
dielach zasadené do hudobno
vyspelého rámca. Hudba sa tu
neobmedzuJe na púhy komen·
t r, čl zvukoma lebnú kulisu,
alo s textom rovnocenne koreš·
pondufe, v rámci rormovet vy·
vliženostl ho vhodne dopli\a reo
pint! aj naopak), pričom vý·
sledn9 celok Je !l tru ktO rovo ho·
mogéuny a koncentráciou kom·
pozlčnoj práco maximálne výra·
zovo t1tlnný. Salva v súlade 1
týmto vedie hudobný tok, zby·
tol! ne bo nodramatlzuje, udr·
Ilava striedmosť, text pou!lva
vlll!ilnnu v aémantlcke( rovine,
občasné
vyu lltle
zvukoveJ
stránky s lova nie fa z bfadls·
ka formov ého l textového pre·
dimenzované.
oratóriu Vofno a svet Salva
všetky tieto spomenuté sku·
točnosll v9razne uplatňuJe. Ja
tu evidentná doteraJšia skt1se·
nosf v práci so zvukom. Pre·
javute sa tu azda natOčlnnet ·
Sie zmysel pre kultivovaný výber zo širokeJ palety vefkého
symfonického or chestra. Bez·
prostredným popudom k vzni·
ku skladby bolo skladatelovo
zamyslenie sa nad hlboko ob·
salnýml a myllllenkovo z6vat·
nýml variaml Vladlmlra MaJa·
kovského, odhalu(úclml tupoaf
a nez myseln osť vojnového n iče
nia, prll!om sa Salva zaoberal
at konfrontáciou ruského tex·
tu 1 Inými, Jazykovo odll!lný·
ml, ale myl llenkovo rovnako
ladenými textami. Tak prlbt1da
heslo z rranct1zskef revolt1cle,
anglický text - úryvok z dek·
lará cle OSN, nemecký úryvok
z BrechtoveJ Matky Guráž a
napokon vlastný skladatelov
text. Salva sl uvedomuje po·
trebu vnútorneJ angažovanosti.
Oratórium Vojna a svet ne pred·
atavu(e hymnickú oslavu mie·
r u, ale te nepokofnou medlta·
Uvnou reflexiou, sonórne lade·
nou, čo pod čiarkuje a umoc·
ftuje prlklon k výberu stred·
nýcb, resp. hlbllcb polôh vo
Yokálnet l ln!ltrumentálnef zlol·
ke - sólo barytón, sólo kon·
t rabas, zo slál!lkovej skupiny
sd pou! lt6 len violy - yJacn6·
sobne d elen6.

y

...

Sklad ba

m4 osem časU - v
zmyslo cyklického sult ov6·
ho priebehu m4 ka!d4 z nich
uzavreto hudobnO formu, na·
plnent1 kontrastn9ml tlsekml,
zorade nými
čiastočne
podla
prlncfpu sonátoveJ trofdtelnos·
tJ, ale časte!ll le volne rozvila·
ných. Toto rozv!Janle sa uskut očňuJe varldclou Jednoduchéh o
melodického modelu, ktorý ex·
ponute zvyčaJne sólo barytón.
Mo!nost variačné h o obmetlova·
nla rastie postupným rozšlro·
vanfm Inštrumentára, pričom na
celkový výzor štruktúry v ne·
male! mlore vplýva a J osobité
rozv!fanle rytmickeJ zložky, kd e
sa uplatňuJe mimo Iného l vol·
ná aleatorlka.

...

U'odn6
blcfch

čast začína

dvottcol&
nástroJov, ku kto·
rým sa vo rortlsstme prlpéla
dvanásťtónov9 cluster v orga·
ne a neskor~Ie nastupuJe zbor
so
Salvom skomponovanýml
veršami. Po cezúre v plane zbor
preberá
Majakovského
text
(obidva sú recltatlvne predn á·
~a né}, nástrojov9 sprievod pr l·
borá dolšle nástroJe - violy,
klav!r, corny. Pre tOto čas f
(ako napokon pro celtl sklad·
bu) Jo prfznačné rytmické varlovanle Jednoduchého trojtOno.
vóho melodické ho modolu prl>•
ti metricky posunutému unlso·
nu, ktoré korešpondulo s vo·
kálnym partom.
o rub6 ilaať znovu zač!na dla·
lógom dvoch nástroJov, ten.
toraz však dvoch spevných angllckého rohu a sa xofónu, ku
ktorým sa neskoršie pripáJa
viola. Metricky uvofnene expo.
nutO rozvltanle melodického
tvaru, ktorého oscllécle nepre·
sahuJe ambltus velkeJ te rcie.
Klavfr faktúru obohacuje akor·
daml a pasážami. V ďalšom t1se·
ku po prv9 raz nastupuje sO..
Jový kontrabas, k Jeho melodickeJ UnH sa (len fragmen·
tá mo}, melodickými Oryvkaml
prldávaJO Jnó nástroje. Ku kon.
trabasu sa pridáva sólový ba·
rytOn a vzápiiU delené alty s
Qryvkom z Brechta. Celková
faktOra Je stále Osporná, a!
v ďalšom priebehu sa néstro·
tová skupina o bohacuje. Vzras·
tatúca dynamika tu vrcholf. Zá·
ver časti, stavaneJ na rormovom
principe sonátoveJ troJdielnosti,
repr!zute dialóg kontrabasu s
barytónom.
J re tla čast prináša odll!lneJ•
što konclpovanťi zborovtl
zlo!ku - použitie simultánna
zneJt1clch viacJazyčných textov
uskutočňuje
Jednak výraznú
myšlienkovO konfrontáciu a zá·
roveň Je pOdou pre d0myseln6
vyu!fvanle sonlckých vlastnos.
U fudského hlasu. l n6strojovt
skupina sa pestrou r ytmickou
prollláclou a dynamickým VY•
hrotenfm zOčastňuJe na drsnos.
ll výpovede tohto tlseku. z In·
tervalov zauJfmavo domlnu!tl
kvarty a trltóny.
štvrt6 1!11ť priamo nadvllzu.
Je na predchádzaJúcu - k
sólovému kontrabasu sa prlpA·
taJú delené violy a sólový ba·
rytón. Sonórne vio lové plénu1n
obohacuje dychové néstroJe,
hudobný tok sa upokoJuJe,
kvarty, ktoré predt9m výrazne
dominovali, vystrledall zvukov6
pásma ( cluster v organe), me·
lodlcket&l rozsa h sa zťižll na
ostlnáto Jedného tOnu. Konfron.
tácla sólových nástrojov so
zborom prerastá po prldanl nA·
stroJov do kontrastného tlseku.
Záver časti doznieva (po prida.
nf dychov l v čisto lnlltrumen•
tálnom dynamickom v yvrchole·
nf.
al! l a tok piatej l!astl ja u! ty•
plcký - z JedneJ, čl dvoch
llnll v miernom d ynamic kom
stupni vyrastá zvukovo bohat·
!Ha a tlčlnnet!Ha hudobnými
prostriedkami vyslovená ur č ltl
závažná a hlboká my§llenka v tomto prlpade volná Salvo·
va poetická kompozlcla. Bary.
tOn s kontrabasom preruš uftl
stručn6 a strohé vpády altov.
Neskoršie sa priebeh reduku·
Je na akord vytvorený auper•
pozfclou IHstých kvlnt. zvere•
ný deleným violám, v planlssl•
me nastupuJe barytón s Mate•
kovského
verllaml.
Vokálna
zložka sa na čas osamostatňu
Je (sonlcké využitie sopránov),
violy sa znovu zOI!asU1ujO na
vytvArani
bohato
rytmicky
štrukturovaného tlseku.
llestef l!aall necháva s kla·
doter plne vyznlet takmer
kompletný nástrotový aparát t
so sólovým! partami a eo zborom, dynamicky u! spoči atk u
vyhrotený. POsobtv9 Je tlsek,
kde sa opllt vokálne party ex·
ponutll v troch pásmach [barytón sOlo, soprány a alty ) vo viacjazyčneJ simultánne pre·
blehajťiceJ kon frontácii.
s iedma nafkratJia l!alf
vlastne pokračuJe a dynamicky rastie z konfrontácie
viacJazy čných textov za Očastt
všetkých nástrojov.

Z
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dveral!o6 čaaf vy.
rastá z rámca ztednodušs·
neJ faktúry l zriedeneJ tn!ltru·
mentálneJ sadzby. SpoJenie sO·
lových nástroJov ze spolut1čus.
tl voká lneJ zložky ralty l fr s n.
ctlzskvm, neskorllle ang li ckým
textom l l maleJ skuptny né·
strojov udržiava stále kre hkO
a prehfadnt1 faktOru. Dynamika
sa zJemňuje, volanie po mieri
v zbore komentuJe sólov9 b&•
rytón s MaJakovského textom,
ktorým sa at skladba v temnom
pianissime konč!.

ô 1ma -

ĽUBOMIR

CHALDPKA

VIl. prehliadkamladých slovenských umelcov

ll. Na vysokej úrovni
V prvej polovici Klíkon lbo konce rtu
vystúpil pr ofesor bra tislavské ho Konzor·
vatórla, mladý slove ns ký gitarista Jo·
zef
ZSAPKA.
Je
typom
Invenčn e
bohato vyzbrojen é ho, r yt micky preg·
n a n tného, muziká lne ho a te mpe ra me nt·
n é ho hudobnlka s výdatným technlc·
k ým zlízemlm.
SLACIKÄRI
V porovnávanl s predc hád zajúcimi rol!·
nlk ml dostali na pre hlia dke podstatne
ilirlll priestor, l!o po d č iarku je s kuto č nos t ,
že ná m do r astá n ová a konkuren č n e sil·
ná gen e r ácia, s chopn á v y pln iť medzeru ,
ktorá sa pred niekofkými rokmi prá ve
v tomto odbore vytvorila.
Z profesion álov sa predstavil vekom
s ice d te mla dý, a le p ol!tom vys t úpe ni
a ko ncert ným i skúsenostam i bohato vy·
z broje ný s love ns ký husli sta Pe ter Ml·
CHALICA. Pre mierova l sk ladb u Ha nuša
Doma nského Dia noia pre só lové husle.
l na priek urč ite j
útržkovitos ti di elo,
ktoré mu akoby chýba l výrazne j§! z jed·
noc ujúc i p r inclp, v tl ač il Michali ca sklad·
be se rióznou interpretáciou peč a ť svojej
s kôr fllozofick o-med ita tlvne j, n e ž válln i·
vo dravej osobnosti.
Z mlad illch hus listov treba na prvom
m ieste s pome n úť 19-roč n é ho )indl'i c ha
PAZD ERU, ktorý (s pre ňho prh:na č n ý m
zápalom - vitalitou, i nte n zlvnym muzi ·
kants kým vkladom a s uverénnou technl·
kou l strhu júco inte rp elova l O č en lí ove
vyn ikajú ce Fresky pre hus le a kla vlr. Na ·
novo s a potvrdilo, že pre ú spd né pri·
ja tie diela je condltio s ine qua non s il·
n á a poslu c h á ča si p o dma ň ujú ca inte r pre tova Individua lita.
Na vynika júcej úrovni predviedol Suchoň ovu Poé me macab re pre hus le a
klavlr po s l uch áč VSMU Ľubom lr KUD)A.
St ál vysoko nad technickou problematikou, takže sa mohol o to v äčll m l zarn e·
rať n a vyzdvihnutie obsahu. Kantilé na
jeho husll je vr úcno, tó n sýty, u š ľ ac htil ý
a aj v dra m aticky vypätýc h úsekoc h
kvalitný, zv u č n ý.
Ako pe rs pektfvny typ uviedla sa p o·
1l u ch líč ka žilinsk é ho Konze rvatória, 17ro č n á huslis tka Zoja KOPCAKOVA ( iná!!
najmladllla ú častnl č ka preh liadky). Mlí
m imoriadne tech n ické dlspozlcle, s polahlivú Inton áciu a viac ako sol1dne tvori·
vé schopnosti. Svoju hu d o bnosť dokázala znamenite a na s voj vek obdivuhod·
n e zapojiť do strhu júce h o p od a nia výrazu najmä Su c hoilovej Sonallny, op. l l
pre husle a klavlr.
Typom prlebo jného h u dobníka je aj
Jozef TOPERCER, po slucháč VSMU, kto·
r ý s nad llenfrn a zaujathn vložil sa do
inte rpre tácie Fe renczyho Sonáty pre
hus le a klavfr. Na priaznivo vyz nenl je·
ho výkonu sa ne m alou mierou podi elaJa aj jeho partnerka Sylvia Clí pová , k to ·
rá technic ky a rytmicky spola blivo, na ·
najvýll citlivo, kultivovane a dynamick y
boha to diferencova ne stv lí r ň ovol a n á ro č 
ný k lavlrny par t.
Absolventka br n e nskej )AMU Má ria
MOTULKOVA ochudonila dojem zo svojho výkonu ni e p ráve najvhodnejllou vorbou r e p ertoáru. )ej prirodze nf ~e nsk ý
t ón , k určitém u a kade mizmu smeru júce
podanie nekor ellp ondovalo dostato č n e s
hudob nou bez pros t red n osťou a vita lit ou
Koncertu a mol od B. Martin u a zn á me j
skladby Tzigane od M. Rave la, v ktore j
vždy nezvlá dla na d ost atoč n e j úrovni l
zvýšené technické nároky.
V porovna ni s p redc hád za júcimi ú·
častnlkrnl Pavol LEBEN HART z bra tislavs kého konzervatória nedosiahol e§te s tu-

p eň schopn osti výd a t ne jllleho uplatn e uia
svoje j osobn osti v In te r pr e tácii. Svojim
výkonom skôr na z n a č il , ako pre sve d č il
o možnostiach. Takisto rušivo pôsobili
urč i té samoúče l n é vonkajllle pre javy, v
ktorých s a musi ná dejný huslista v budúc nosti bez p od miene č ne vyvarova ť.

Jediným violonče listom p rehlia dky bol
od chovanec bratislavského k onzerva tória
Vladimir KUBOVCAK, ktorf na pre hliadke reprlzova l s voj absolven tský výkon
v l. koncerte pre v i o l on č elo od B. Marilo ú. Pre ukázal v ňom iskrivý te mpe rament, m imo r iadne techn ické v lohy, sýty, l k e ď elite ni e vždy dostat oč n e b oh a·
lo dife re ncova ný tó n.
Okre m sólistov vystúpili na pre hliad ·
ke v Te pliciach aj husrové duo - Anna
a Quido IIOLBLINGOVC I a Sláčikové
kvar teto Státnej fi lharmónie Košice. Pr·
vý e nsemble - s ohla dom na viacro č n fl
existe nciu a pom e rne z n ač n é p ódiové
s kúsenosti r adlme k p rofes ioná lo m.
Dokáza la to n a pokon aj úrove ň Ich te p·
li c ké ho vystúpen ia : Istota, rozhodnos t'
pre javu, technická a tónová vypracova ·
n osť, kvalit ná a jednotná s úhra, lliroké
spek t rum výr azových a dyn amlcko· fareb·
n ých odt ie nkov a navyše za u ja tos ť, s
a kou p ristupu jú ku každej skladbe, ktorú zaradia do svojho r e pe rt oáru 1Di·
blík: Canto, P. Ba rtovié : Duetto ).
Zdra vú c ti ž iados tivo sť, vr ú c nu hudobnosť , dra vý
temperame nt, sympa t ick ú
vyspelos t pre u kázal koš ic k ý súbor v zlože ni: Milan JIROUT a Františ e k FIGURA
- hus le, Jozef KfS KA - viola a Juraj
JÄNOSIK - vi olon če lo. Ak prihliod n e me,
že to to te leso funguje pra ktic k y iba jed nu konce rtnú sezónu (od s e pte mbra
1972), n utne musi me vz da ť hold se rióznosti prls tupu , ktorá z r e pe rtoáru uvedené ho v Te pli ciach pria m vyžarovala .
S vysokou dá vko u k ultú ry a vypracova ·
nos ti tónu , s pr ia m vá llni výrn zaujatfm
poda li Uto nad e nt hudo bnlci pozoruhodné S l á č i kové kvarteto m ladé ho k olllcké·
ho skladate ra J. Podprock ého. Miera muzl ka lity a elá n na pomá hali sú boru prekoná va l' techni c ké úska lia n ároč n é ho
" Am e ri c ké ho" F d u r s l áči kov é h o k var·
te ta od A. Dvo ľá ka.

•••
Jedinou reprezenta n tkou d y ch á r o"
na teplicke j prehliadke bola pos l uc h á č
ka VSMU, ho bo jis tka Milada HRIANKO·
VA. Svoje so lfdne kon cepčn é i technick é moill nos ti , ktoré najmä v oblasti dy·
na mickej š ká ly ma jú elite rezervy, demonlitrova la vo výrazovo pomerne má lo
dife r e n covaných Styroch sklad bách pr e
hoboj a klavír, dielo 42 od M. Vileca .
(Do k o n čen i e v budl1com č lsl e)

e

Na jv äčlll a priaz eň v iede nského
operné ho publika pat ri Beethove nov·
mu f'ld ellovi. Zo 130 000 odpovedí na
a nke tu , k torú us poriadala Stá tna ope·
ra vo VIedn i vys vitá , že na ďa lllfc h
miestac h v diváck e j oblúben ostl sú
Wagne r ovi Ma jstri speváci, Verdiho
Aida, Stra ussov Gavalier s ru žo u, BI·
zotova Carmen a Mozartov Don Glo·
van n i.

e

V k op r odukcii televlzil Ne mec·
k e j demok r atic kej republiky a Talian·
ska pripravili zvukový podk lad pre
te le vfznu s nfmku Aube rove j op e r y
Fra Dia volo. Drážďans kú Stá tnu k a pe·
lu dirigu je Pie ro Beluggi, pre hla vnú úlohu anga žovali talians ke ho t enoristu Uga Bene lllho. Exterié ry sa
budú nakrúcať vo Svajl!iarsku.

Nový šéf - i p'ány
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sólistom r. Pa lov!čov ) . Na Pre!sk\1. jar
1974 sa zber á s D s Clkker ovou Hroa
o Ibke a smrti a j a n á č kovou Veco• Ma·
kropulos. V rokovaniach sú a j ztja!dJ
do Sofie a Viedne.
Z hosťuj l1clch s l1borov sa v r álbcl toh·
toro č ných BHS naše j hudobneJ vere jnostt predsta via sóllstl a sdbor N6reQet
opery 10 Sofie, uvedll Musorpk6ho le·
rlsa Godu•on a operný koncert. Druhým
hos ťu júci m sl1borom bude Komerot st·
bor Velk6ho d ivadla s Variny s oper·
ným p r ogr amom (Peraoiesl a Clmarout
a s baletným programom (Stravl•lklj,
Balrd ). v Roku č es ke j hudby s koncertom z česke j tvorby pride Janá čkov a
opera z Brna. S novou operou J. Clkke·
ra Cor lolanus l s dalšlm, dostat neur·
čený m česk ým ope rným dielom, v rámci
BHS 1974 bude ho s ťo v ať opera ND z Prahy.

HOSTIA
Plán hosťujúc ich s ólis tov v opere je
predbe žne spr es nený len d o konca roku
1973 a vyzer á takto: 22. IX. v Carmen
l:. Bodu rov ( BCR l ako josé ; 5. X. v M a ~
karno m bále N. Herlea l R Ľ R ) ako Rena·
to; 6. X. v Eugenovi Oneg inovi N. Kr81·

Sezóna pred br~nami SND l.
Z. Kol le r , •·ežisér om JO B. Krii ka , vf·
lvarnlkom L. Vyc hodil a kostym é rkou H.
BP.zá kov á. V hlavných ú lohá ch Sophie
11 jerôma de Cou•·volsle rovcov
uvldlme
M. Hajjósyovú a J. M ar tvoňa , v ďa lš i eh
llOStftvlích dr. G. Pa ppa, O. Malac hovské·
h o, S. Jon č lho, R. Stú rovú, S. Haljá ková ,
P. Dvo rs ké ho, A. Judta, P. Gá bor a, B. Sima novs kého a J. Sedlál'ovli . Bratlslav·
ská pr emié ra bude v por adi plata po
Mnlchovo, Wupe rta ll, Dettem ol de a Be r·
ne; pritom je za u jlma vé, že s mnlchov
skou inscenáciou hos ť ov a li v Stokholme
a s bcrnskou, ktoru p1·i pravill v koope·
rárll s operou v Zeneve, h os ť ov a li v Ba
se ll.
Dt·uhou prem ié r ou (21. decembt•a ) bu·
de Don Pasquu le G. Donizettiho, pod tak·
tovkou G. Auera, v r éžii J. Gyermeka, na
scéne V. Suc h á n k a a v obsade nf: S. Haljáková a J. S m yč ko vá (Norlna ), P. GAbor, J. Hu r ný a V. Schre nkel l Er nesto ),
S. Hudec, J. Weidermann a R. Szllcs
( Malatcst a), S. )a ni! i a ). S pače k ( Pas·
quale) a S. B e ňa č ka s V. Nouzovským
(Notá r ).
Sled ďalšieh p •·emlé r je ta ký to : Ch.
Gounod: Faus t a Mar garé ta (di rigent V.
Má lek, r éžia M. F ischer ) 23. marca ; G.
Ver di: Trubadúr (dir igent V. Málek, ré·
žia J. Gyerme k) 20. aprlla ; G. Ger·
s hwln: Porgy a Bess (d irigent T. Frešo,
r éžia G. Lohse z lipskej opery a. h . ) 15.
júna.
ROK ČESKEJ HUDBY
UNESCO v yh las uje k vý ro č i am B. Smetanu, J. Suka a O. Ne dbala v r oku 1974
Rok čes k e j hu dby. K Smetanovské mu výroč iu ( 2. III. 150 r okov od narode·
nl a, 12. V. - 90 rokov od s mr ti ) ch ystá opern9 súbor 3. marca 1974 Matioli
z tvorby B. Sme tanu.
Zaujlmavýro experimentom v budťlcej
sezóne mlí byt operno-bale tný program
pod taktovkou Z. Koi lera, v rámci kto·
r é ho by opera naš tudovala Hrad kniež aťa Modrofáza od B. Bartóka a balet
Don Juan od Ch. W. Glu c ka .
Do konca kalendárneho roku 1974 u ž za čia tkom ďal šej sezóny - st ub u je
o pera u v i es ť 5. o któbra prem iéru Beethovenovho Fidelia a ozajstnou " radostnou "
uda los ťou mlí by( 23. nove mbra uvede·
nie pOvodn e] opery za s!. um elca T. Fre
!lu Martin a s lnko. je to oper a pre deti
a jej li breto n a motlvy s lovens k ých lu·
dových r ozprávok naplsall B. Kriš ka a
A. Braxatorisová .

ZÁJAZDY
V polovici októbr a od c hádza oper ný
o bu letný s ubor SND do Gr écka , kde vy·
stúpi na fes tlvale v Solúni s Predan ou
nevestou, Sp iacou krlílavicou a s k on ·
cer tom zo s kladieb Ch. W. Glucka, A.
Dvoi'áka a J. Ci kkera ( Concerllno - so

z.asvlltených do
umeleck ých
lzodntit.
Aká bud e vnša na jbližšia bale tná premiéra?
Večer
krdtkych baletov
r tiznych ždnr ov, čo ddva predpoklad, že st každý z dlvtikov
obrtíbl aspolf ;eden z ntch. Prtpravufeme Prokoftevovu Klaste·
ktí sy mf/Jnlu a Ravel ovo Bole·
r o - v komblndcli s ďaWm l
dielami výz načných s kladateľov
XX. storočia. Pltinu{eme na~tu
dovaf v budúcnosti viič~t počet
zauflmavýclz krtitkych baletov ,
takže bude možné menlt reper ·
todrovtí skl adbu predstavent s ohradom na dlvtika at členov
súbor u.
Spomenuli ste s l1bor je
perspektfvna n ádej n a prnev
mladýrh. kvo litnych k.idrov?
Ano - a v tefto súvisl os
tt ďakutem za pochopenie r ia·
diterovl SND s. Kdk o~ovl. Už v
tetto sez/Jne Ich pribudlo 15 a
po dorle!ient penZ!ovanla taneč
ných umel cov budem mtict an·
gažovat ďal§tch. Zelal by som
st, aby bolo možné postar a( sa
at o mo'!.no~t ubytovania. V t om
prtparll? hy nebol problém r oz
~íril aJ ror/ našich poprednýc /1
s/Jllstov.
Ai..ICA PASTOROVA

'
naja (ZSSR) ako Ta ta na, M. Petro•ll
(SFRJ ) a ko Le nskl j, K. Przylub1ki (PCR)
a ko Onegiu ; 7. X. v opere Tosca M. Cono noviciovlí ( RCR ) ako Tosca, N. Damia·
nov ( BI:R) ako Ca varadossi a S. S61yom·
Nagy (MI::R ) ako Sca rpia; 10. X. V.
Br ownovA (USA) v titulne j úlohe Ca r·
men; 13. X. v Rlgole ttovl z. Bablj (ZSSR )
ako Vo jvoda; 31. X. v Eugen ovi Oneginovl S. Popangelová l BI::R) a ko Ta ťa na;
9. Xl. V. Nore jka (ZSS R) v Rigolettovl
a ko VOJVOda a ll. Xt. v Madame Bult!'r·
!ly a ko Plnke rton ; 16. Xl. v Maš karnorn
bálo E. Di ma ( RĽR l a ko Amélia ; 20. Xl,
a ko Carmen G. Tuflina (ZSSR ); 27. Xl.
v Tosce ako Cavaradossi, 30. Xl. v Eug enovi Oneglnovl ako Lenský a 2. XII.
v Madame Butter fly a ko Pln ke1·ton A. Kucharský; 10. XI I. M. D'Aaao (1'11·
Jla ns ko) v Tosce a ko Scarp1a ; 18. XII.
ako Mad a me Butterfly S. Buko•li!o•t
(SF RJ).
Na po česť 65. n a r odenín n ~ rodnéh o
ume lca Eugena Suchona u vedie opernf
s úbor SND 12. X. s lávn os t né predstave·
nie jeho prve j ope r y Krlitňna, pod tak·
tovkou T. Freiu, ktor ý sl s l1časn e v tejto sezóne pr lpomfna malé jubtleu m 20 r okov práce v SND.

BALET
Baletný s l1bor SN D nastupu je do novej
sezóny s novým umeleckým šéfom Bori·
so m Slováko m, ktorý už pri svojom prvom stt·etnutl s noviná r m i na konci ml·
n u lej s ezóny vyh lás il, že c hce dosta( súbor z klasického k llšé d o modernejšlch
polôh a nadvi azať kontakty so sloven·
s k ýml sklada telml, ktor! sfúbill skompono v ať pOvodné bale ty. Prvou baletnou
premiérou 24. Xl. bude program zostave·
n ý zo š tyroch sa mos tatných člsel. P r v ~ ml
dvoma - v choreografii n á rodného u·
melea ASSR F. M. )alaňana - budú : Pro·
koflevova Klasic ká symfónia a Ravelovo
Bolero, dalšlml - v chor eogr afii hosfu·
Jl1c. Ich čes k 9 ch umelcov Ľ. Oaouaa a P.
~moka Stravinského Vták obaldk a
Llsztove Prel6diá. Druhou prem iérou bu·
de bud s pom lnanf dvojprogram s operou, alebo Cha čatur ianov Spartakus.
Zdá sa, že nový š éf bale t u p rechádza
hned po s vojom n as tl1peol od slov k č inom , lebo u~ na zač ia tok sezóny
1974/75 (h n ed 7. septe mbra ) oznamuje
s lávnostn ú udalos t v živote náš ho ba·
le tu, a to premiéru dvoc h pOvodn ých baletov, pr·vý od národného umelca J. Cik·
ker a na hudbu jeho Slovenskej s uity.
Réžiu, c horeogr a fiu a llbreto pr ipravuje
S. Noslír. Druh ým bud e ba let M. NovA·
ka Balada o strome, v r é žii, c horeogra ru
a na libr eto J. Guotha. Oba balety mA
d i rigovať š éf opery P. Baain. Uvedú ich
na poč esť 30. v ý ročia SNP.
(MG)

*

Začiatkom septembra sa vrd·
t il ruch do budovy Slovenské·
ho ndrodného dwadla. Pri tet
prlležttostt sme požiadali o tnformdcle nového ~éfa baletné·
ho súboru, Borisa S l o v ti k a :
Zostávali s te 13 r okov fu nkciu šéf-choreogra fa Novej scény. Je preto samozr ejmé, že sa
zaujfmote o m oder né t an eč n é
s mery. Odrazl sa t á to s ku toč
nos( na r epertoár ovej s kladbe
s úboru ?

Je pravdou, že sa mt pdčl
k ombmdcla
viacerých t an eč ·
ných techntk - veď pre do·
siahnutie symbt/Jzy pr edstave·
nta te potrebné zladtf použitý
druh techniky s vedtícou Ideou
diela. Nezabtídam v!iak, že súbor r astie technicky najmii na
klasických baletných dielach.
Preto pribudne do repertodr u
tohto typu Adamova Giselle,
ako rrt ďaWe tradičné baletné
k l enoty.
Ako chcete rlešlt n e utešený
rozsah r eper toárove j palety?
Stopy
niekoľkoročného
provtz6rta v DPOH sa zattat ne-

SND
sklad be a sme rovani repertoáru oper y SND na sezónu 1973/74 z ra č!
s a po kra č ova n i e v Hnil, ktorú s úbor
nas túpil po návr ate pod vlas t nú str ec hu.
Pr vá sezón a v s ta r onovom prostredi jas·
ne n azn a čil a , že o pred stavenia o per y
n ášho r epreze ntal!n6ho divadla je d u jem
nie len v Br a tis la ve, ale l v !:!rokom oko·
ll, že je č a s to vetkým pr oblémom dosta(
sa d o je j hladiska. Táto skutočn o st súčasne si gnalizu je pr e vede nie o pe r y ne·
vyhnutnos( s ystematického a cleJavedo·
mého b udovania repertoáru z aspektov
rovna ko umelec kej llnle, a k o aj d ivácke·
ho záuj mu. Pritom bude treba latku d l·
váckej ná r o1'nostl čoraz záme rnejšie dvlha(, nie súč as n e s pe vi\ovat aj normy umeleckej ú r ovne operných preds tavenl,
a to n ielen pr em iér, ale l všetkých r eprlz.
PR EMI ~RY
Otváraclm preds ta venlm k BIIS bude
celostátna p r e miér a ope r y národného u·
melea Já na Ci k kera Hra o lb k e a smrti,
na au torovo libr e to, podla d rámy R. Rol·
landa. Termin pr e miér y je 30. septembe r.
liudobne ju naštudova l š éfd irigent oper y

podarilo zallladtf. Je tu možnost
niektoré diela v spol uprdcl s t elevtztou a rte~it pretaženosf or chestra kvalitný mi
magnetof /Jnovýml nahrdvkaml.
Tiet o tnscendcte by bolo možné
pr evziat aJ do r eper todru v
rdmct ~kolských cyk lov s umelecko-výchovný m
zamerantm.
Pova'!.utem za nutné vypestoval
potrebu k onzumdcte divadelné
ho umenia už od r aného det·
stua - tba tak Je možné dti·
/at v nov~ generdctu dtvdkov,
na~tudovat

*

Prl prlle'!.ltostl 29. výročia SNP predstavil sa dtfa 29. au
gusta t. r. v koncertneJ sieni Ceskoslovenského rozhlasu v
Bratislave 60-člen n Q MestskQ mle!ianý spevdcky zbor z Ru
my fTuh osldvla }.
Snlm ka : CSTt<

Hostia

•

INTER PODlA '73
DIMITER VENZISLAVOV OAMIANOV - tenor ( BĽR):
Po úspešnom ukončen! štúd ia •bol angažovaný do Národ
ne j opery Sofia, kde sa čosko
r o presadil ako !eden z vedu
cich tenortstov. V krlitkom sie
de stvárnil náročné úlohy Princa Kalafa v Pucciniho opere
Turandot,
Cavaradossiho
v
Pucciniho opore Tosca, Manrtca vo Verdiho Trubadurovt o
Momčilo v rovnomennel opere
Ľubom!ra Ptpkova. T. č. je stálym sólistom Ľub!aoskel oper y v Juhoslávii.
CARLOS MOLINA
gitara
{Kuba):
Učil sa hrať na gitaru od 10
r okov.
Zárovei\
absolvoval
Právnickú fakultu Havanskej
univerzity. Od roku 1969 je profesor·o m na Konzervatóriu Amadea Roldán a koncertným umel·
com Národného výboru pre kult úru·. Popri tom je hudobným
poradcom Univerzitnej telev!zle. V roku 1970 zfskal oa súťa ži UNEAC prvú cenu v ka·
tegórll gitara. V r. 1971 a 1972
bo vyslal Národný výbor pre
kultúru oa zahraničné koncertné turné, v rámci ktorého oavšt!vll a koncertoval v Maddrsku, v Sovietskom zväze a v
Ceskoslovensku. Molina vyvfta
bohatú koncertnú činnost.
KAZIMIERZ PRZYLUBSKJ barytón (PĽR]:
Ako 16-ročný začal študovať
spev na Hudobne! škole v Gdynt v triede pror. Stantslawv
Swllloovej a od roku 1963 na
Strednej hudobne! škole vo
Varšave v triede prof. Fellksa
Rudomskleho. Skolu skonW v
roku 1968 s vyznamenan!m. V
súčasnosti je pos lucháčom Vysokej hudobnej školy vo Varšave. Speciálny kurz v Interpretácii plesňovej tvorby 11b·
solvoval u svetoznámeho francúzskeho barytonlstu Gér'IJ'de
Suzeya. V r. 1969 z!skal na CEIlopoľskej
vokálnej sMaž! vo
Wroclawt Cenu ministra kul
túry ~ školstva.
JENY PETROVA -

klavir

( B ĽR):

S úspechom sa zúčastnila radu
medzinárodných
sútaž!:
Choplnovej sútaže vo Varšdve
(1965 ), sútaže M. Longovej a
J. Thlbauta v Par!žl (1967). sútaže v rámci IX. svetového festivalu mládeže a študentstva v
Sort! (1968). kde ziska la zlatťí
·medailu a titul laureátky a
Cajkovského súťaže v Moskve
(1970), v ktorej zlskala Cestné
uznanie poroty. Roku 1971 sa
stala laureátkou MedzinárodneJ
sútaže .,Wianna da Motta" v
Lisabone. V štOdijnom roku
1971-1972 ju vyslali na jednoročné štúdium u prof. Frederika Geversa v Belgicku. Roku 1972 sa stala laureátkou Medzin~rodnej sútaže
Kráfovnef
Alžbety v Bruseli.
PANOCHOVO KVARTETO (CSR ):
Panochovo kvarteto sa zrodilo na Pražsk1>m konzervatóriu v r~mc l hodfn komornej
hudby. Jeho vzniku predchádzala práca sláčik ového tria, ktor' sa roku 1968 rozšfr!lo na
kvaTteto. Od svojho vzniku h rá
tóbor v r ovna kom zloženf. Vedie bo pr of. dr. Micka, ktorý
st61 pri kolfske dnes už svet.n6melio Smetanovllo kvarte-

ta

a

o generá ciu mladšieho
kvarteta.

ľalllchovho

SANDOR S0LYOM-NAGY barytón (MĽR l:
Roku 1965 zlskal 111. cenu v
Medzinárodnej súťa~! .,Fet·enc
Erkel". Roku 1966 - po skončeni štúdi! na LlsztoveJ akadé
mil - stal sa sólistom Budapeštianskej opery. V roku 1968
zlskal - v súťa~!. usporiada·
nej v rámc! Svetového festivolu mládeže a študentstva
111. cenu.

Francis Bebey

MIREL JANCOVICI
violončelo

Ako

(RĽR):

lB-ročný

po prvý raz
so sprievodom Státnej filharmónie Bacau ako sólista Boccherintho VIolončelo
vého koncertu. Po úspešnom
debute predviedol Iancovtcl s
týmto orchestrom violončelovO
koncerty od ]. Haydna. A. Vl·
valdlho, C. Salnt-Sa!!nsa a dalšfch skladatelov. T. č. je poslucháčom Konzervatória Clprlano
Porumbescu v Bukurešti, v
triede prof. A. Andtropova. Od
roku 1971 je členom Univerzitného kvarteta, ktoré zlska lo v
sú ťaži, usporiadanej v rámci
Festivalu komornej h udby v
Brašove (v roku 1972), l. cenu.
M. lancovfcl má rad nahrávok
pre rumunský rozhlas a telov!zíu.
účinkoval

Jeho vzormi - najmä v lnterpretácll barokovej hudby - sú
svetoznámi trúbkárl: Maurice
André a Adolf Scherbaum.
KONRAD OTHER (husle (NDR):
Doposlal sa 23-ročný Konrád
Other z Dráždan zúčastnil
tychto sútažl: v r. 1965 a 1966
- vltaz ústredného kola sútaže mladých sólistov, v r. 1969
- l. cena v národnej súťaži
v Marktneuklrchene, v r. 1970
účasť
na súfažl George
Enescu v Bukurešti, 1972
2. cena a titul laureát 4. medzinárodnej Bachovej súťaže v
Ltpsku.
ANDREAS PISTORIUS klav!r (NDR):
Ako 18-ročný - stal sa riad·
nym posluchAčom lipskej Vysokej hudobnej školy. Má za so
bou koncertnú kat•iéru ,.zézrač
ného dieťaťa". Zúčastnll sa radu domácich súfažl - čt už
ako sólista, alebo člen komorného dua, ktoré vytvoril spolu
so
svoj!m
bratom-huslfstom
Matthlasom Plstoriom. V rAmcl
prfprav na 4. Bachovu súťaž
absolvoval velké koncertné turné po Nemeckej demokraticke i
republike. V Bachovej súťaži postúpil do 2. kola. (Dnes má 19
rokov). Pisloriove vynikajúce
výkony na koncertoch viedli
Ministerstvo kultúry NDR k to
mu, že ho v roku 1972 vyslalo
na S-ročné štúdium na Mos
kovské konzervatórium, kde je
t. č. v triede profesora Jevgenila Mallnlna.
NADEZDA SERGEJEVNA KRAS·
NAJA - sopt·én (ZSSR l:
Ako posluchäčka 4. ročn!ka
Moskovského konzervatória sa
zúčastnila v roku 1970 Cajkovského súťaže, v ktoreJ z!skala
4. cenu a titul laureáta súťa
že. Po skončen! konzervalorlálnycb slúdl! pôsobila N. Kras

MILE PETROVJC tenor (Juhoslávia):
Po elévskych rokoch sa 5tal
predstavitefom hlavných 11loh
vo svetových operách: zakrátko naštudoval úlohu Alľréda
(Verdi - Travtatta ], Edgarda
(Lucia dl Lamermoor), Nemorína (Nápoj lásky), Lenského
(Eugen Onegtn ),
Vladlmlra
(Knieža Igor), Vaška (Predaná
nevesta) a dalšie.
KAJA DANCZOWSKA husle (PĽR) :
Už ako lO-ročná začala účm
kovať na verejných koncertoch
so sprievodom orchestra a v
rámc! sólových recitálov. S
Krakovskou lllharmónlou debutovala ako sólistka Mozartovho
Husiového koncertu B dur, Kz.
207. Mladá umelkyila zaujala
pozornosť dvoch vynlkaJilclch
umelcov: husllstu Henryka Szerynga a dirigenta Paula K\eckého, ktor! vysoko hodnotili jej
nadame. V novembri 1967 Danczowska ziskala III. cenu Wieniawského súťaže. V októbri
1969 zlskala v MedzlnáTodnet
súťaži v Plevene (Bulharsko )
zlatú medailu a v novembri
1969 Il. cenu MedzinárodneJ
husľovej sútaže Alberta Curclho v Neapoli. V septembri 1970
sa
zúčastnila
Medzinárodne!
stítaže v Zeneve, kde tel porota udelila II. cenu. Od novembra 1970 Kata Danczowska postgraduálne študuje • a Cejkovského konzervatóriu v Moskve
v triede svetoznámeho soviet·
skeho h uslistu a pedagóga
profesor a Davida Oistracha.
MIROSLAV KEJMAJt
trábka (CSR):
Ne koll%ervató riu ho viedol
člen Ceskej filharmónie prof.
V~ clav Junk. V štlldlá ch pokračoval na Aka démii mlízlckých
ument v Pr ahe u pr o!. Václava
Pai'lka a nes kOr o päť u prof.
Václava ]unka, u ktoréh o v roku 1971 absolvoval. Ro ku 1970
sa stal sólistom Ceskej filharmónie, čo predstavuje v kariére hrá č a na dychový nástroJ
najväčšiu umeleckt1 métu. Ok
rem Jlngažmán v Ceskej fllhar
mónll je členom súboru Colle
glum musicum Pragense a Har
mónle česk~clil fil harmonikov.

Vladimir ZtkU!

naja ako sólistka Tuvlnskel
štátnej fllharmónie a ako hlasový pedagóg na Kyzy!skej hudobnej škole. V roku 1972 sa
zúčastnlla konkurzu do Velkého divadla ZSSR; po úspechu
v konkurze obdržala dvojročné
angažmán stáleho hosťa Velkého divadla. V októbri 1972 fu
vyslali na 19. medzinárodnú
spevácku súťaž v Toulouse
(Francúzsko), kde z!skala Velkú cenu a titul laureáta súťa
že.
VLADIMIR ZIKIC klarinet (juhoslávia):
Má za sebou bohatú sóllsllckú činnosť v juhoslávii, čl už
so sprievodom orchestra, alebo
ako sólista recitálov. Urobil rad
štúdiových nahrávok pre Belehradskú telev!1:iu a rozhlas. Zúčastnil sa medzinárodných súfaž! v Zeneve, v Mn!chove a v
Prahe. Absolvoval zahraničné
turné v Maďarsku a v Dánsku.
V roku 1967 ztskal II. cenu na
Súťaž! mladých umelcov juhoslávie, ktorá bola v Belehrade.
EMILIA CSANKYOVA hoboj ( MĽR ):
V roku 1972 obdržala na medzinárodnej súťaži v Mn1chove
osobitnú cenu, v tom Istom roku koncertovala v Parfžl a v
Moskve. V roku 1970 založila
kvinteto
HudobneJ
Dychové
mládeže Maďarska. V rámci sútaže komorných súborov. ktorá
bola usporiadaná pri pr!ležltosll Kongresu Hudobnej mládeže
v Augsburgu, ziska! tento súbor
l. miesto. Clenovia súboru sú

Lýdia Dubrouskaja
čas to autot·ml transkrlpcU nástrojove! literatúry pre dycho·
v6 nástroje. Mimoriadny úspech
zožali so svoJou transkripciou
Bachových troihlasých invenclf

L YDIA DUBROVSKAJA -

husle (ZSSR):
IC dnes právom označo vaná za
jednu z vychádzajúcich hviezd
sovaetskej husrovej školy. jednoznačný úspech na Medzinárodnej staťažl ]. Thlbauda v Par!žl v roku 1971, kde okrem
Velkej ceny ziska la l zvláštnu
prémiu za na flepšle predvedenie Romunce G Fauré, upozornil širokú hudobnú verejnosť
na mtmorlednost jej talentu. Po
viťazstvo v súťaži nasledoval v
Par!žl tel sólový recitál. po ktorom kritika hodnollla najmä ši·
roké tvorivé rozp!ltle umelkyne. Icl repertoár dnes obsahu·
Je husľové koncerty Mendelssohna,
Slbella,
Prokofieva,
ChRčaturtana. ako aj rad ko·
merných sklad leb zo svetovP.J
ll le ra tú a·y pre husle.
VACHTANG OZORDANIJA dirigent (ZSSR):
Vofk(J publicitu st ziska!
ú častou v na lnáročne!šet me·
dztnárodnej súťaži mladých dl·
rlgentov,
organizovanej
(po
druhý raz v r. 19711 Fondom
Herberta von Karajana v Západnom Berl!ne. Na súfož sa
pr lh lásllo 300 mladých dirigentov. V tejto slh)el konkurencll obsadil Vachtang Džordanlja 4. miesto a z!skal Cestný
diplom poroty. V rokoch 19711973 bol asistentom svetoznámeho dirigenta Leningradskej
filharmónie - Jevgenija Mravlnského. Počas tohto obdobia
Džordanlja mal mnoho koncertov vo významných centrách
hudobného života Sovietskeho
zväzu.
DMITRIJ ALEXEJEV klavlr (ZSSR l :
Prvý medzmárodný úspech
získal v roku 1969 v Parlžl, kde
mu v sútažl M. Longovej ude·
1111 dt·ubu Velkú cenu. V ro·
ku 1970 sa zúčastnil Klav1rnej
sútaže G. Enescu v Bukurešti.
Hoci úroveň sútaže bola velml vysoká, od začiatku sa stal
Alexejev kandidátom č!slo l, čo
napokon potvrdilo rozhodnutie
poroty, ktorá mu udelila zlatú
medailu a titul laureáta súťa
že.
LASZLO BARANYAI kiav!r (MĽR):
V rokoch 1969 až 1972 študoval postgraduálne na Cejkovského konzervatóriu v Moskve.
V medzinárodnej sllfažl Fr.
Liszta a B. Bartóka v Budapešti v r. 1971 z!skal László
Baranyol III. cenu. Repertoár
umelca obsahuje prevažne klasickú klav1rnu tvorbu, ako aj
tvorbu madarských skladatelov 20. storočie.
NI NOSKA
FERNANDEZ BRITOOV A - klav!r (Kuba):
V rokoch 1969-1972 študovala postgraduálne na Cajkovského konzervatóriu v Moskve
pod vedcnim prof. V. Meržanova a Z. Jgnatievy. Po návrate
na Kubu účinkovala ako sóllst·
ka mnohých orchestrálnych 1
komorných koncertov. Pracu je
na
Generálnom
riadltelstve
umeleckého školstva a je sólistkou Národného výboru pre
kultúru.

Mladá tvorba
na BHS
Sl,i!lkov6 kvarteto op. 5 Ha·
nuša D o m a ns k é h o vzniklo
v r oku 1970, teda v čase, ked
mladý skladater ešte študoval
u zas!. um. prof. Deztdera Kardoša. Je to prvá skladba, ktorú nap!sa l pre komorný sláči
kový súbor. Sám ju považutA
za akýsi osobný
skúšobný
.,test", na ktorom sl chcel overiť svoju pripravenost a schopnost v tomto druhu hudby vvuž!vat niektoré technické oostupy hudby súčasnosti. Treba
povedat, že táto ~kúška skončila viac ako dobre: Kva~tP.to
totiž nle je Iba pllhym exoerlmenlovantm, ale zrelým a vvsoko muzikálnym výtvorom nadaného umelca. V roku 1970 sa
Domanský s touto skladbou zučas tnll s kladatefskef súťale vy.
p!sanej Ministerstvom kultúry
SS R. Z!skal tretiu cenu.
1. čas ť - Moderato - je pf·
san á vernou ran taz! fnou for•
mou. Je Interesantná svojimi
pestrými zvukovými kombináciami. Kumulovanfm sekúnd v
neJ Domanský dosiahol zvláštnej výrazovej mnohotvárnosti,
podporenej l využllfm aleato·
rlckef techniky. Celá prvá čast
je založená na viacnásobných
obmenách hlavnej, nosnej m\'ŠIIenky, ktorá sa v tomto procese dostáva do kontextu netradičných
harmonických štruk·
túr.
2. časť - Scherzando quasi
vivace ma non troppo - znamená výrazový kontrast pasta·
vený proti časti prvej. Nápadne
dominujúcim
prvkom
tohto
kompaktného scherza 1e komplementárny rytmus. Zvllištnu
zvukovú atmosféru dosahuje
Domanský bohatým použ!vanfm
neobvyklých
lntervalových
( kvarlových a septimových l
skokov. V druhej časti Kvarteta. pfsaného trojdielnou for·
mou, využfva techniky a výra·
zu pizzicata.
3. čast - Larghetto - vyras·
lá z kontrapunktického spracovania hlavnej témy. Autor v ne1
kladie dOraz na sh·okodyché
melodické plochy a na dôslednú výstavbu celej časti adagiového charakteru. Vlolončelovým
vstupom jo uvedená hlavná
myšlienka, ktorá - prerušovaná kontrastnými vsuvkami je postupne rozv!janá v ostat·
ných nástrojoch. Uprostred tre•
tej časti sa náhle objav! ka·
denčné sólo violončela.
4. ča sť - Allegro declzo re·
cltatlvo e dramatlco - spracováva hudobný a tematický
materiál predošlých čast!, na
spôsob met!)morfóz a presúvania materiálu do Iných výrazových polOh. Po formove J
strán ke je 4. časť vlastne son á·
tovou formou. Zvláštnosťou tejlo časti je vstup flauty v repr[.
ze. Flauta prináša citáciu hla vnej my!:llenky. Svoj!m špectrtc·
kým tónom v nižšfch polohílch
(v komblnácll so sláčikovým
kvartetom) vytvéra nový a
zvláštny farebný kolorit.
Dielo ako celok kladie vyso·
ké nároky na technickú pripra·
ve nosť vletkých hráč ov, ako l
na dokonalú !nitru mentá lnu stl·
hru. Pre Cs. rozhlas v Brati·
slave
nahralo
Domanskélto
skladbu Slovenské kvar teto.
DAGMAR KOVAtlOVA

Výstavy ...
Foyer Koncertnef 11lene SF:
SLOVENSKA HUDBA (pri pr!ležltostl 25. výročia februárového v!ťazstva ). Usporiadateľ:
Slovenský bud. fond.
Primaciálny palác: HUDBA
VO VfTVARNOM UM ENI I.
Usporladater: Galéria hl. mesta SSR Bratislavy.
Bratislavský hrad: ZIVOT A
DIELO FRICA KAFENDU (pri
pr!ležttostl 90. nedožitých na·
roden!n a 10. výročia úmrtia).
Usporiadate!: MK SSR a Slov.
nár. múzeum.
Unlverzitnli knl! nica: FRANZ
LISZT V DOKUMENTOCH UNI•
VERZITNEJ KNIZNICE. Usporiadate!: Univerzitná knižnica,
Bratislava.
U Klarisiek: PAMIATKOVÁ
OBNOVA KLARISIEK. Usporia·
datef: Mestská správa pamiatkovej starostlivosti v Bratisla·
ve a Gall!rla hl. mesta SSR Bratislavy.

ZDENKO NOVACEK

Bayreuth 1973
Bayl'IIUlh sl vy bo joval popredné miesto medzi európsky·
ml hudobn9ml resllvalml. Toto
moja kon!tatovanle potvrdzuje
vse tko, č o som tam poč u l, cel·
kovA atmosféra, organizačná
podstata, medzlndrodn9 záujem
obecenstvu a hlavne - celkové
umeleckll
úroveň.
Wagnerov
vnuk Wolfgang režisér
Vlacer9Ch tnscenéclf sa so svotlm Atllbom staré, aby návštevnik odclllldza l maximálne ume·
lecky uspokoten9 a rád sa sem
vracal. Prispieva l k tomu, !e
dtv6k nepovažuta Bayreulb "za
clntorln" wagnerovsk9ch Idei.
Prll>llžne 30 predstavenl navštl·
vl 550 000 rudi. ale podla lnCorm4cll mOže sa uspokottf len 30
percent záutemcov. Ostredná
kancelárie prlpomlna turlstlc·
ko-spoločenské centrum, kde sa
u2 rok dopredu vybavu tO !la·
dostl o llstky z celého sveta.
l ked se starostlivo hospod4rl
s posledn9ml rezervami pred
každým predstavenlm. zvléšf
pozorne sa vrto každ9 nov9
host odbornfk, ktor9 sem
prl r hadza prv9kr4t.
Mesto !Ile Wagnerom. Stovk v veTk9ch f otografii dl r lgen·
t ov, r ežisérov a sólistov poza·
r atO n11 nav!ltevntka zo vllet·
k9ch v9kladov. Obchodnd pro·
pa~11nda sa napdfa na slávnosti
- a na druhej strana festival
pomáha obchodnému a spalo·
čenské m u pulzu. Desiat k y hotel ov n estači a ubyt o va ť f estlvalo·
v 9ch hosU. Preto te k dtspozr.
eli ceHI stat ubytovaclcb zarl a·
dent až do vzdial enosti 50 km
od Bayreuthu.
JNTERPRETACNi HODNOTY
Rozhoduj(ice pre névltevnfka
sO vlak umelecké aspektv. Na
festival
poz9vaf0 najlepšieh
w agner ovsk9ch spevákov z ce·

Wolfgang Wagner.
16ho sveta. Tl e2 v9ber cttr lgen·
tov f• podrlactent najvyUfm
lcrltl1rltm. Pr i c1111gentsk om pulte ft opllt Zn&8D Jocbum, 18·
den z nestorov skvel tch eurOp·
sk ych
dtrlgentsktc~ tradl clt.
al e l %n&menl tf Horst Stein a
'PBTspektfvnv, ndm. ! tal. m61o

znlimy Silviu V arvlso. Pracu·
fll v lntencllich velk9Ch bayr euthsk9ch dirigentov a nemO!u nič zlavl( z toho, čo tu za.
fixovali Hans Knappertsbusch,

tov. Navy~e sledute ka1dé pr ed ·
stavenie nlekolko asl!>tentov s
partlturaml. Sú v zllkultsl pre
prlpad nečakan9ch kollzll. I ch
funkcia je potrebné natmll viP.·
dy, keď su zborové scény prUI!l
č lenen6, alebo pri zlo~119Ch hll
reck9ch akciách. Kontrolu nad
prlobehom
predstavenia
ml!
Wolfgang Wagner, a to vtedv,
ked režlruje, ale 1 v prlpadoch
lnscen4cll, ktoré sa pietne udr·

Zdber z operv Parsifal.
Cl emens Kraua, Aodrli Cluyteos
a lnl. Majtl k dispozicii starost·
Uvo vybran9 orchester z popredn9ch hráčov nemeckych
opern9ch divadiel, ktor9ch mená sl mOže odvStevnfk prečltaf
v osobltnct prllohe. Wagnerova
tde41na predstava, aby jeho
hudbu Inter pretovali najlepši
umel eJ, sa tu plni v maximálneJ miere. VIrtuozita t elesa.
plastika hry. Istota prv9ch hrá·
čov, jednotnosť v chápa ni §t9·
lu - to všetko obdivuJe posluchél!, a preto nie čudo. že sa
osobitne tlieska l orchestru.
POvodntl predstaV'u W11gnera
o vybaveni divadla technikou
prek onávajtl s O ča s né možnosti.
Wagner ani netu!lll, že celé fa·
vlsko l zákulisia bude v stll!as·
nosti spo jené desiatkou t el evlz·
n ych obrazoviek, na ktor9ch
ka2dý llčlnkufllc l vldf - z ho·
clktorého uhla a vzdial enosti dirigenta a teho gesto. Tfm sa
dosahuje Oplné jednota nástu·
pov, r ytmu, sOiad v tempách a
pozornos( k drobn9m nuans6m,
k tor9ml sil skladatelove paru.
ttlry pl né. Napri ek tomu pra·
cu ftl v zékullsl dvaja až traja
pomocn( di r igenti, ktorl z pr a·
covn9ch knbln riadia zl ožité
miesta na(mll pri velk9ch
zborov9ch
scénach. Sledoval
som čas( Matstrov spevákov
práve z t9chto pracovisk. tak·
!e som mohol vnlknllt do spOsobu práce pomocn9cb d iTI ~tAn

flavafd po zomrelom bratovi
Wlelandovl. Wolfgang Wagner
pOsobt ako dlvadeln9 suvarén.
nasledovnlk
svotho
velkého
predka, ktorý sice spolupracutA
s desiatkami poradcov. ale na
pokon je rozhodultlca vždv Je
ho slovo.
R4d by som vyvrátil názor
fe dlhé Wagnerove diela Sil ne·
hodia do naše J doby. Ak sO
Inscenované v dokonale( podo
be, s perfektn9ml umelcami.
ICh d1:2ka nevadf. Hodinové
prP.stévky medzi delstvftml vv
užlva(ll névStevnlcl n11 prechádzky v illrok9cb pnrkoch

Dvoráková
jubiluje

Wltoldovl Lllt osl awak 6mu

kto·

pripomenuli al v nallch n«nl·
nách. udelila Varl avskl uol·fllr·
sita l!lultn f

doktorát

rso.

Iein a

1973 1. Pri tel prfletlloatl pred
11lesol akladatef , poprednf pred·
1tn1ter

hudby

XX.

storoi!le

k rátk' pretn . ' k torom sa u ·
myslel nad poslanl m a61!asn6ho
umel ca a teho diela. Na anfmke
f•fnol
preber á

Witold
!

Lutoalawsk l

rú k r ektora Varllav

skel unlnrzlty doktorskf dl 11
lom.

PARSIFAL
Na tednoduchet
moderne!
scéne, ktoru navr hol Wieland
Wagner, oprostenet od k ulls,
premystcnct nafmll z hladiska
sveleln9ch efektov, fa rozohr an9 .,koncert". ktorý tento rok
zverili opH ( Eugeno•i )ochumo·
vl . Vef kl dir igenti asi nestérnu.
Jochum mil v Bayr euthe množ·
stvo umelock9cb prlaterov 11
Iste mu nevadl. ak ojedmelé
skodoradostné kritiky chcell
niečo ubraf z (eho dlr lgent$k6·
ho umenia. Skúsený umelec ef.
ti a lntcrprelute Wagnera ako·
by cez cl onu Impr esionizmu.
Hrá sl s farbami par tltllry,
zjemňute obl'Ysv sólových par·
tov, pracute s (emn9ml dvna·
mlck9ml oéltlenkllml a speváci
sl nemOžu ani natmene( sťa !o
vaf na prek r9vanle orchestrom,
ktor9 te mimochodom sk r vt9.
Ul! takmer nič nezostalo z k e·
dysl
tak
zdOr aznovaného
.,sprechgesonguM Spev ja zaoblený. mllkk9, sfce drllmatlcl('y
zvl nený. Ili a už vzdl al en9 od
aký~hkoľve k r ccltatfv nvch ..!Itakov .. .
Organld torl pozvali za pred·
stavttulov hlavných postav americkýCh spevákov: dnes v Bayreuthe snéd natosl avovanejšle·
ho tenoristu lea oa Cou pre ti·
tulm1 61ohu a sopranistk u fa·
nis Martinovi! pre úlohu Kun·
dry. Ostatné postavy stvárnili
nemec k! speváci. vvbranl zv l á š ť
pre tl elo 914vnosti. Odhliadnuc
od vof k9c h rvzlck9ch nárok ov
divák obdivuje. ako vedia sp.>mlnan! sOIIstl nevšedne vnO tor
ne nuanc;ovaf dlhé výstupy.
Oboren'>tvo
IIDiaudute nielen
r.elkovllmu do(mu. nie 1 vybrO
~en9m drobnostiam v tednotllv9rh partoch a krásnel nem
č lne. ktorá te zbavené akých
ko fvek dlnlektov. prld r žlllvatOr.
'!ll ~tarostl lvo pr fkazov skllldll·
tP. fa .
Na výstave storočnýc h lnscf'
nácl! sl mO'-tt névštevn!k porov
nať , ako se vvv!tal profil kaf
<1 '10 dlrla. Z p0vodn9ch r o
mentlck9ch kul!s nezostalo nll!.
Ak v trldqlntvch rokor h nast11l
v B11 vreuthe lnscennčn9 zlom 11
od mA'IIvnoc;tl sa prelllo k n~
znAku. tllk ~ličnsn9 tnqrnnlll'n9
ldrál dovf~ll tento trend Sw1
tP.lnll vlrtuozltll vvtvllre IIOzlu
tam kde SA bP7 neJ nPmotno
oblst 11 kde le nevvhnutné PtP
porhopPniP dAla Horl P11rslt111
prr~lel dr, l ll! ko ml pod Ob lP ho
podst11t11 '111 nf!VYI!f!roala Súl'aq
nf mnzlkoi0.ROVIII VV<iVP.tJu10 OIP
k toré IPho detallv nov~ m vtl
kl 11dom rllozorlckého oozad l.,
ale obJ11vu10 se l nov§le ~'!PAI<
tv v ' " motnn l hudbe. l to lfl
znAkO m
t.lvostl
WIIJZnAro·Jp f
hudl>v Jeho diAlo c;tál!l oro
vokuiA 11 mnoh! mladšl umPII"I
vAria fP PŠtA stille v llnm o()1'1
vla to. čo unli(I O or edrhédt 'l
l(lrlm ~enaréclám.

Eugen ]ochum

Ludmila

r6ho l lvotn6 tublleum ame sl

Ten to oddvch s ta či k dullev n ~
mu osvlelenl u a di váci sa vraca((• do hfadlska s novou dych·
ll vosťou . Počul som tri Wagnerove diela - podla miestnych
odbor hlkov práve Ile najlepsl e
Jnscen4cle to htoro čných stavnosti:

Dfla 11. /fila osldulla v plnom
rozkuete worlvgch umeleckých
sll vtjznamnl !luot níf tublleum
l!eskd sopranistka
WDMnA
DVORA KOV A - dnes celkom
url!lte natftarlvet§la spevdcka
hulezda na Ceskoslovenskom
opernom nebi. Pre Duol'dkovtí
podobntt ako pre mnoho
ln!}oh na§tch ufíznam ngah spe·
udckych atauou - pl nil pl atllo
porekadlo, fe ,,nikto nte te do·
ma prorokom• V tom nebola
prud (z mnofstua podobnfích
pripadov spomel'tme sl tba na
Destlnoutí a Zrtka} a nebudP
ani poslfldnd.
Po anga!mdn u Ostraue a v
Prahe spteuala Duol'dkoud nlfl
koľko sezón ako host na r6 z·
nych l!eskoslovenskQch oper
nQch sc6nach. v rokoch 195860 stretdvall sme sa s ffou af
na taulsku opery SND. Premld
rovo na$tudouala part Pucctnt·
ho Manon Lescautovet a tttul·

n/1 postavu v Pauerovet opere
Zuzana Votll'ovd. Okrem tfíchto
tíloh malt sme tu mofnosr po
l!ut v reprlzach Ru~allcq a Da
llbora. V zrelom spevdckom ve
ku naskytu(e sa umelkqnt mo%
nost anga%mdn v bPrlln~ke/
Stdtnet opere. No tetto vtíznam
net európske( sctlne zal!tna (el
lmpozant na mec/zl narod nd ka
r ldra (edn(lho z na(vtll!Sich
waqnerovsktícll ~oprdnov na·
§Ich l!la~. D11oMkove1 berlin
sky repertodr, ktorQ v roku
1960 zal!tna Octavlanom, r o%
rastc1 sa v priebehu nlekolk!Jch
sezón o na(v!}znamne(Jie posto
vy nemecke( operne/ klasiky. V
sezón• 1963164 vytvdra Dvol'd·
kovd na sc(lml por !}nskeho
Karlsruhe po prv{} r a:r tednu zo
svo/Ich §pll!lcov{)ch a repre zen·
tattvnych tíloh - Wagnerovu
l zoldu.
Poprt
tenomendlne1
Nllssonovet te dnes tel nafvy·
tnterprltkou.
hraddvanet§ou
Startom na natv q§$1e OPflrn(l
posty te sezóna 1965166. V le
te Dvo/'jkovd po prv() raz sple
va na bayreuthslcom festivale,
v ztme pod taktovkou Karla
Blihma debutute v Metro polltan
Opere ako Leonora z Fiddlla,
na tesen nasledutaceho roku
stofl po prv!} raz na doskdch
lond{)nske/ Covent Garden v kos·
tfíme Brunhlldy z Waqnerovho
Prsteflu Nlebelunqov. Pravidelne
cestute medzl Berltnom, Mn1·

rPokriiČOVIIDifl

v bud

!lf" 1

chovom, Vledflou, Mllc1nom, Pa·
rl!om, Londýnom, New Yorkom
a Buenos Aires. Ka!dorot:nP sa
obfavufe u Bayreuthe, kde po
partoch Venu5e z TannhlJusero
a Gutrunv zo Stímraku bohov
vywdra u nasledu /Qctch roJ.:och
Brunhlldu, Ortrtídu z Lohtmqrl·
na, Krmdrq ! Par ~tfala . K tel
,.kmeflovfím" t1lohdm patri, popri wngnProuskQch herolnar h a
BPelftnr•enotJP/ lRonore ( spleuala tu O\ l rtuP,tokrdt o 11 nemec·
kQrh TP/1'1rlf1rir \l llfl~lfíflla pre·
to pomPnounniP .,\pnlkou/1 Leo·
nora· l a/ ntlllmfkn oo~tdu , ktor~
'n sppnňf'kl!m ntlrokom
IVaqnprn hll•kp· 10 to straus·
SOIISkts hrrllnkq 1711/T)O/ka a OC•
tauldn / Gouoller s rufou} , A·
riadna
l Ariadna na Naxe ) ,
Chrysosthemts o k ne/ prtbud·
ne na teseff tohto roku at Blek•
tra l Blt>ktraJ, farbiarka {Zeno
be: tlell.a}. Pritom sa dokd%1t s
t1spechom uyravnat af s tíloha·
ml podstatne odltfntjm t v
berllnsket St4tne / OPflre, ktord
te dodnes tet domousk~m dl·
r1adlom, to demon!troual o Toscou, Santuu ou, Al!lbetou z Val ots l Martnou Mnt§kouou :r: Bo
rtsa Godunova. Te to totl% "pa·
nl umttl kvlla• , za k tore( tlspech
mt nestoff tba neu§ednO hlasovf) uol umen, ale al teho Pflr·
fektnl ovlddante prostr iedkami
spevdckeho remesla.

SAN CARLO
na Dunaji
V centre letnych dlvadelnýc"
hier, ktorl ~a ka:cloroéne ko ~
tta}ú v amfiteátri na budapes ..
ttartskom Marl/1t111om ostrove,
oc1tlt sa u tomto roku nespor~
uystúpema atiboru slávneho
11capolskeho opemtlto dwudta
Sa11
Carlo. Ob}ekt•vrte
IJul.
pravda, neapolsky tiJa opcmv
zbor a orclle~ ter, kJim pre d•~
rtge11tov, rei1 ~cra a 11óllstov
znamertal Neapol jednu zo za ..
~ tauok r1a kazdose::omlom pu ..
tovanl po taitan~kycll ~t agyt o·
nach. Tak~c z prcd$laue•ua
~ABUCCA a Of/JELLA sm11 sl
o kompte.rttom umeleckom pro ~
{ile Satt Carlo 1otva mo1Jl1 ~ pra •
ulf lleJakiJ úsudok O ICil
rtapokort tallururkc mu stuggw·
tlOIJCmU opernému ~JII ICIIIU UIIÍ
nejde. /I!$CCrUJcte re ztséra CAR ..
LA MAESTRINI/10 tJrczraclza,.
li Sitle horúcou tltlou, lntprovl•
zcictu, sot ua pn$pósoberue za ..
l.:lad11ých aran::ma11 prte~toro ~
vym podm1crtkam budapeitwnskclto pód1a. V tých ~~ tuch
drtoclt rez ~ro val Mucstrm1 vo
festlvalovom Brege11u Ro~m u 
llo Arm1du. Diuadetny punc
obom verdJoukám da vato v3ak
veľké dramu tlcké maJ!>lrovsl vo
protagonistov - Icl& bohate a
uvru;uci
plastické lltrecké
prostrtedky reati~ llckfiJ proue ..
niencle, uy~;okd llllflra lwdobno·
dramatického uýra-:u 1Ch uo ..
l.:atnuch kreac1í. flereoké a , ". ..
vácke sa zltíč1lo v pôsohwtl
syntézu tta]mél v predsta ve•1l
Othella. Spev. samozrejme, do ..
mínoval, spreuádzartý prekva ~
p11)úco
uy sokokualltným or ..
chcstrom pod taktoukou ma11s ..
trou PREVITALIHO (Nabucco )
a RAPALA (Otltello). Kultwo •
uartost zuuku, §lrka dynam1ckej
a {arel1nej §kelly a takmer sa mozrejmá, m1mouolná rtakc1a
na ka ždti ~peuákoutl kortmu,
•1cprcdvida11é crescettdo, čl r i ..
tenulo - t o boli hlaurté devi ~
::y neapolského opemčho or ..
cltestra. Nemenflrn prel·:vape •
11im bol zbor, jeho obrou&k4
{areb11á dífcrencouanosr. se/to p ~
"'OSf
dynamických krajnosti,
stjtosr zvuku bez forstrouanla
a zula§t z uučtui sl.·upma basu tou ( ! ) .

••e

Z mnozst~·a prvotrrednych a
(latmyclt &Ollltov vari 110/•·•ao
ZOII}ail t1 , O l.·toqich by -Hl da·
o podla na.t1clt .~ku.\e •I•J,ti
turd1f, :c rlujlc p!le umelel'U
•ok!! maJú u;: ~a .~ehou: pátda•wt;sedemrocný Cru~eppe TAO·
O Cl 1Nabucco) a /rm o mekoC.
ko •akou mtad• i Pror .\1/RAV.
VA FERRARO. ktorť:lw nafi'UČ "'
h e umetecl.:é u~pechy sa r:ta•
tu s partlle• HI'om d t•om le/elldórnym prcmacton•lm \pred
v1ac nez dto1otrclr rokov
Callasove1
a
Cer(/uet t IOt:ej.
Taddeilto obrou~kl] a ltlhok(/
barytón (doká:e .~ ti., pecllom
wládnuf 1 partre IJa.,ot•é - ako
le Lepo•ello. čl Dulcarrtnra )
:vr1čal 11 celom ro:,allll ~~~·o
~uiež/, sotun uliaty zuon a zo
'cény na Sl'étlu naheral 110 lit•
te_11::1te zvukovej, {areh•llf 1
llflra zovej. KOI'ICitltro vanfi, per ..

ličko vo vibruftícl a v strednej
polohe p6sobivo barytollCJlne
sfarbený tenor Ftrrarov e:rcelaval 1.1 :strhujtí.clch uysok(lch
t6noch - pri nespor nom her eckom talente dodáuojtíc pod r tatný dramatický uýr az svojmu hrtflnoul vok dl nymi prostriedkami, schopnými vyj adrir
obsah sklodate(o vho part u v
notovom zápise. V t ieni Ferrar ovho výkonu zostal t ak trochu speuácky prvot riedny a he recky t várny - iba t enor álnou.
mál o osobitou far bou hl am
ha11dicapovang Jago Mar ia Z ANAS/HO, práve tak ako Tad del zatlačil z centra pozomost l lyrick ý bas Car la CAVU (Za char i6J ). C r"k11ňa Elena SU.
LIOTISOV Ä ( Abipoll) dominoL'ola ettsemblom abucca pr ic r aznosf ou a S pičkou svojho.
Callasovej
ttle
ttepodobného
soprá ntt, zaujala ro::.~allom od
prsných altových t 6nov o~ (Jo
brllan t né, št litle ser ie uysokýclt
C i uká ~ko uým me:::zo vocc vo
vel kej 6rii. ast u pu}lica hvie:::da Mar ie CHIAROVEJ ( Desdcmolla} upút ala zasa Jirokými,
:svietivými t 6nmi. napovedajtleiml bttdtícu Aidu, čl Manotl
Lescarttova. 110 zó roucň aj celott sodott pianových fró:. perfekt ne k otttrolovallých dychom.
krehA·(Ich a pretba Z L• učttých.
al<o aj u ledkavým cttouým ča
rom hlasu.

Vol.·álno t ech nika protagoni.ftov oboch pred.~ ta vett l zodpovedajúca sldvnym tr acflciám. A
: dr ouetl vokálna technika.

umocnená javiskovým prežlva nlm. hereckou akciou - ako
predpoklad lntenztvneho hu d obnodra matlc kč h o
výrazu
~'ielen snaha po vok6lnom vý raze. ale jeho u uedomeM bu dovan ie. : alo!ené na znalosti
technlcko -remesei rtýclt
prostriedkov. Nie fotog r af ia sku t očnos ti. neumelecká po pisno.~f.
náhodnosr, neprof esiortálnosf ale l t1JIIZ6cia. umeleckd pravda.
zá/(otlitosf , r emeslo. Desdemona. l(tor 6 netrpl iba t ým, že
vzlyk6 a zakr ýva s! t vár rukami - ale kt or 6 aj svoj nesmitrny ~ia r vylieva napovr ch
:ád ttrnčivým ,
bôrnym. vfolovo
: amatouým t 6rtom. Spev6cka
technika nic je len rohkost ll
t vorenl t 6nu. výdrž v priebehu
prcdst auerlia. l'l/r Ot!IIOIIOSf pO·
lóh. alt aj nekorteč nl možnosl l 11 dynami ke tónu. u ttUall·
,,óch feho {areb11ost l. v zdanlivom pokoji, čl v .~ cllo pn o s t i
napodobrtir
r ozocllcertie. Na
spätosf speváckeho dramatick~ho výrazu s techrlikott ne mo:no zabúda(. Prax, opät pot vrdená speu6kmi San Car lo,
napo vedá, že Taliani majú t út o
jedrlu :: naj:ákladnejSich axi 6m
operného ždnr u pevne zakat utnú v krvi. Preto ich vokdlny
prejav má s ku t oč ný obsah
Rd pekt11}11 pros to p ottč lcu o
jednote obsahu a f ormy .. .

JAROSLAV BLAHO

S611sla baletu, Ján Mňačko
zomrel náhle, tesne pred začia tkom novef divadelneJ Hez6ny. Menovaný patril k dlhoro č ·
ným oporám kol lckého l bralislavského baletného súboru,
kde vytvoril početné hlavné
61ohy. V klasických baletoch to
boli prlncoyla 1 ., nodfch die·
Iach rad charaktero•fch posth. Jaho silnou stránkou boli
na dramatické napätie n6ro č n6
úlohy: chán Glret v AsaflnoJef Bachčlaarajsket fontáne. GIko ., Chai!aturlanol'om balete
Gajané l tlranf llnertan 1 roaprhky o Kamennom kl'letku.

Musica aeterna
Je komuroý súbor, ktorý sa prvýkrát 6speloe uviedol oa bratislavských letných komorných koncertoch na nédvorf Starej rad nice. Jh Albrecht, Iniciátor, ukladater a čle n tohto sAboru nám
podal nlekolko dkladnfch Informácii:
Ako nolkla mylllenka zalo!l( spornfnaoé teleso?
- Vlastným podnotom bol záujem prof. O. Ferenczyho o oživenia Interpretácie predbarokovej hudby a rovnako l moje pc·
dagog lckó pôsobenie na VSMU, konzerva tóriu a Pedagogickej fakulte v Trnave, kdo som mal na starosti hod iny komor nej hry
a videl som ned os tato č nO znalost lojlo hudby. Noprlok r ôznym
technick ým o porsouti ln ym ťa ž kos tia m , ktoré sOvlsla s vytvo·
ronhn takóho to suboru, smo sa mohli tohto roku konol!ne predMav!( bt•atts lav<~ kej hudobn e j verejnosti .
Názov sú boru - Musica aeterna dramaturgického aameranla ..•

vychédza zrejme z vUho

S OP OT '73
významné pod uja tia v
Medzi
oblas ti populárne j hudby
patri a J medzlnárodn9 festival
po1Julárne j piesne v pofskom
Sopote. ktory sa u s kuto č nil v
augusto t. r. u2 po trinásty
raz.
Styri d ni su t~t žl ll speváci z
tridsiatich vydavatorsu ov dvadsia tic h Stá tov. Prvó dva dn i pa trili g ram ovydavate fs lvu m. kedy
s pevác i spievali dve plosuo poelfa výboru spo l o č no s ti. ktorá
Ich vyslala V tre ti d01i, tzv .
pofs k9 - s pevllc l Interpre tova·
ll plesno, ktoré s komponova li
pols kt autori. Stvrtý doil patril
už Ion vlfazom z oboch kategóri!.
Vttazkou. ktorá sl odniesla
na jvýznamne Jš ie
ocenenie
GRAN D PRIX DE DISQUES SOPOT '73 sa stall1 pofská spevá č ko Marvla RODOWlCZOV Á
Prvá cena v súťa ž i g ramos po·
l očnos tl pa trila firme SPARK
z Vel kej Británie, k tor a re pro·

zentova l Tony CRAIG. Popri
te jto COllO udelili pofskf elenovla poroty zvláštnu cen u za
výbPr a prednes dvoch vlastuých plesni s hodnotnými
umelec ko-Ideovými v las t no s ťa
m i dvoj iCI JNGJ:: A WOLFOVI
zo SIJOloenostl DEUTSCHE AU·
STROPFON z NSR. Do Sovietskeho zvll..:u putovala d ruhá cenu a odniesol s l Ju s pevá k g ramovydavuters tva
MELO DI A
Mos kva Koftt BELDY. Tretiu cenu zlskalo ra kúsko duo RO BI NSON u WATERLOO z fi rmy
AMA OEO.
Druhá ča s t súfažo Pofsk9 de f1 - bola v rozdefovant
cien opli( priaznivá pro domá CICh. Stan BORYS z vydavatefstva MUZA ziska! prvG cenu.
Holandský spevá k Albert WEST
z fi r my CBS sl odniesol druhO
cenu. Tretiu cenu Ospellne obhd Ili re prezenta nt gramovydavatars tva MELÚDIA Taške nt.

Oa l il l o o c o n o n 1 a:

- Pod týmto pojmom r ozumieme hudbu, k torá odo"va ča su, fa
s tále živá a zaujlmavá - ta k pre Interpre ta , ako l pre posluchá č a. Orlentuje mo sa na predbarokovO svetovO hudbu, ktorej
materiály sll n eobyčajne v ď a č né o mém dojem, ~e člov e k sa
v tej to hudbe oz9va celou svojou psychikou.
Z akých

pram eňov čer páte

- Vzh ladom na komornó obsadenie - štyri nástro je a dva
hlal>y - nám za !ltOdljnlí ll ler atOru sllíl!la rOzne špeciálne vy·
da ula a antológia s tare j h udby. V!let cl máme slovo k formovaniu
hudobného pre javu a špecifiky obsahového zamerania tejto hud·
by.
Aký je vál názor na poulfvanle moderafcb nblrojOI' pre ID•
terpretéciu staraj hudby?
- HudobnO prod ukcie mlnu19ch storol!l boll zverené, samo·
?roj me, dobovým nástrojom - v prevažnej vllč!ll ne neboli ur•
čenó ln§trumenty, ktor ými sa má skladba realizovať, volba ná·
stro jov bola Iu bovolná. Som te j mienky, !o mllkkosf modern9ch
s l áč ikov ých nástro jov neubll! ufe t ejto hudbe, práve naopak, do·
k resluje je j voká lny charakter. Casom sa vša k mienime orientovať na historické nástroje.
VLASTA ADAMCIAKOVA

Cenn publika: Maryla Rodo·
wlczová; Cena kritiky: Katanyna Gaertnerová a textár ka A.
Oslecka; Cena fo toreportérov:
Irena jarocká ( vystupovala mlmo sGfa!); Cena za aranlm6n:

e

e

Na s lhnosliach zborodbo spevu •
Rige, ktoré t. r. v jtlll mali storoč n 6
fublleum, odzne la • podani nlekofko ll
sie amatérskych s pevákov o. l. aJ pleaeii E. Suchoi1a Aké sl ml krállnll.

e

Jednou z či nnosti Zviizov s klndate
rov pobaltských socialistick ých republik
je zoznamovanie i!lenov s novou domé·
co u tvorbou. Vzorovo maJú ronlnuttl tú·
to formu Informácii estónski akladatclla
a muzlkológovla. V Dome skladateiov v
Talline sa stretáva jú raz týl denne, aby

Zlvotoou 61ohou Jána Mňačku
bol Tybalt v lnscenáoll Prokorlevovho baletu Romeo a Júlia
l• roku 1954). Túto postav u
stvárnil s vefkým illpechom
nielen na javisku SND. ale a l
na scéne pra žského Ná rod ného
divadla. V súkromnom !lvote
bol Janko Mňa ~ko opakom ne·
galfvnych Javiskových post6v.
mierny, prlatelský a priamy.
Pre tlelo vlastnosti ho mali spoJupracovnlcl radi. S pletou sa
z6častnlll
dôsto JneJ rozlúčky,
na ktoreJ rladltef SND - Ján
Kákol - zhodnotil pracfla nýml
slovami lll'otnú dráhu umelca.

Josef Blá ha (C:SSR) - za ar an·
žmán poi sket plesne .,Mofnct
ju! tutro" .
Text a snlmka: L. PAKOZDY
( K festi valu sa ob!llrnefšle vr4·
tlmo v budtlcom čfslé HZ.)

Na Medzlntirodnet v{jstave gra mouydavatelstlev v stdnku
Opusu: riaditel vydavatelstva dr . Ivan Stanislav { vpravo ) D
spoločn osti predsedu organizačného v{jboru sopotsklho f estlva·
Tu Mleczy slava Prelsa {druh!} clava), Pavla Kruka, genQrdlne·
ho r /adtter a vydavatelstvo POLSKIB NAGRANIA { tr ett zlava }
a d aB/ch pr acovntk ov vydava telstvo Opus.

e

v kúpeinom meste Castlebar v Ir·
skeJ slobodne j republike aa tohto roku
( !.-5. X. ) už po Osmy r az stretáva jl1
ú ča stnfcl medzinárodného festivalu ples·
nf. Tohto r oku prišlo do autorskeJ sO ta·
že 1000 prlspevkov z 39 krajin. Výberová porota vybrala do fl n41e anonymnel
sata!e 38 piesn( z 13 kraJin. Vefk9 Cs•
pech zaznamenali slovenskf tvorcovia ,
ked do finále sa kvalifi kovali a J dve
nose plesne. Ich n4zvy: Tečie vodo a
KraJ, z ktorého prichádzam. Autorom textov Ja Alexander Kn ršay. Hudbu prveJ
plesne zloW Tomáš Seldmann, v Castlebarc fu Interpretu je Eva Kos to14J\ylová..
Dr uhll plesen na plsal e prednesie Vlado
Ornvoc.
Dila 14. JOla 1. r zo mrel v 83. r oku
svojho života (vo i!va jčlarskom Romanshor ne) syn Já na Levoslava Bellu - Rudolf Be lla, hudobný riaditel. cHrlgent a
skloda te r. Naposledy navš tlvll Bratis lavu
pri pr!ložltosu odh alenia busty svojho
otca na Sulekove j ulici.

Informácie z Rigy
Akade mický 1pevácky mlela aý zbor
v Rige, ktorý diriguje lmants Cepllls, za·
radil do svofho repertoá ru poslednt zbor
z cyklu O č loveku od E. Suchoňa . V
minuleJ sezó ne ho uvll dza l na kuncer·
loch vo VIlniuse, • Minsku, • KyJeve ,
v Charkove a v Odese.

a ako diela ltudujate?

sl Yypočull novinky ao nukovfch zá:cnamov, elabo 1 koncertnllho predved enia ( hIn ne komorntl hudbu) . O skladbil ch 1a d i11kutuje v prítomnosti autorov. Kon certná sá la je vybavená nie len
moderným zvukovým zarladcnlm, alo
l premlatacuu aparattlrou, malým orga·
nom a pódiom pre komorný s pevácky
zbor.

e

Knll nlca rlbkého konzervatória s ld
l l nie le n profet orom a po tl uch 6čom lko·
ly, alo l llrokllmo po~lu záujemcov. Má
k d lspozlcil o. l. partlttltry 11 na jzával ·
nejlfch diel E. Suchoňa, l tyroch diel J.
Cikkera a fednu 1kladbu O. Kardola. V
súčasno1tl
za spolupráce s lovenského
HIS - d o pl ň uJe fond knllolce kolekciou
parlllllr, ktoré by dhall obraz o ce lej
llrke hudobneJ tvorby oaiilch autorov.
M. ME:SAROSOVA

e

O BJE DN A VKA
výtlačkov časopisu
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číslo domu:----------- - - - - - - - - -
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BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 1973
BRATISLAVA MUSIC FESTIVAL 1973
PROGRAM
Sobota, 29. 9. 1973
10.30 hod. - Zrka dlová sieň Pri maciálneho paláca
S lávno stné otvorenie festi va l u
s otváracrm prejavom ministra ku ltury SSR súdr
M. Válka
Slávnostné odovzdanie cien ZSS a c ien SHF
Vystúpenie speváckeho zboru súbOI'U Lú~ n tce
16.00 hOd - Zrkadlová sieň Primaciálneho pal áca
Kvarteto mesta Prahy - Mozart, Beeth oven , Rezá č
19.00 hod.: "0" Koncertná sieň Cs. rozh lasu
Chlapl:enský zbor Poznaň (Po fs ko)
Na programe : Vokálne diela pofskýcb a svetnvých
sklada te rov
19.30 hod.: - Koncertná sieň SF
Slovenskti filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Dirigen t : dr. Ludovrt Rajtct·
Sólisti: Leon id Kogan, hus lo (ZSSR 1
VIlém Prlbyl, tenor (Brno)
Zbormajster: Ján Mária Dobrodlnský
Na programe: Bľ e th oven
Corlolan, predohra ,
op. 62
Sos takov l č J. husfový koncel't,
op. 99
Suchoň - Za lm zeme podkarpatskej
Nedefa, 30. 9. 1973
10.30 hod. "B" - Koncertná sieii SF
Michael Schneider (NSR) - o1·ganové matiné
Na progrumt•· Hach, Franc k, Roger
16.00 uod. "G" - U Klarisiek
Pražskl madrigalisti
Komorný sítbor Národného múzea Pra ha
Umelecký \edúci - Mh·osl av Venhoda
Na programe: !:il ovenská hudba z obdobi a baroka
a renesancie, Monteverdi
19.00 hod. - SND
ján Cikker - llr.a o láske a smrti (premi éra l
Režisér - Branisl av Kriška
Výprava - L adislav Vychodll
Dirigent - Zden!!k Košler
Pondelok, 1. 10. 1973
16.00 hod. - Zrkadlová sieň
Slovenskó kvarteto
Na programe: Sostakovič, Dvoi'ák, O č ená!l, Martinu,
19.00 hod. - SND
Pohostinsk6 vystúpenie súb oru Národnej opery
SOFIA
1\fusorgsklj - Boris Godunov
19.30 hod.: "C" - Koncertná sieň SF
Rozhlasovf zbor Štokholm
Dirigent - Eri c Ericson
Na programe: Dallaplcolla, Tavcner, Koszewskl,
Werle, )anson, Ltgetl
19.00 hod. - Koncertná sieň C • rozhlasu
Amjad Ali Khan, sarangl
Na programe: Indická národná hudba
Utorok, 2. 10. 1973
19.00 hod.: "E" - Koncertná sleií Cs. rozhlasu
Francis Bebey, gi tara (Kamerun)
N.a programe: Hudba a poézia ClerneJ Atrlky
19.00 hod. - SNU
Opernf koncert s61isloY Nár odneJ opery SOFI A
19.30 hod.· "B" - Koncertná sieň SF
Kcmorný koncert B. Martin ll (Brno)
Sólista - Lionel Sa ller čembalo (Anglicko l
Na prograrne: Stamtc, Martlnťl, C. Ph. E. Rach ,
Horovllz, Janá č ek
Streda, 3. 10. 1973
16.00 hod. - Zrkadl ová sieň
Koncert z diel súča s n9ch slovenských skladateJov
jozef Hanu ovský, hoboj
Bratislavské dychové k vin teto
Slovensk é kvarteto a Vl. Brunner ml. l flauta )
Kvarteto StátneJ filharmónie, Kol lce
Na programC': Parlk, Bokes, Domanský, PodprockJ
19.00 hod. - SN D
Musorgskll - Boris Godunov
Pohostinné v ystúpenie súboru NárodneJ upery
SOFI A
19.30 hod. "A" - Koncertná sie il SF
Zál'lre bská (llharmónia
Dirigent - Lovro v on Matačlč
Sólista - V lad !mir Ružd Jak, barytón
Na programe· Papandopulo, Baranovič, Bruckncr
Stvrl ok . 4. 10. 1973
16.00 hod. - Zrkadlová sieň - l n t e r p O d l u m '73
PoiOI'I'CIIály sólistov
Mlie PetroYi č, tenor (Juhoslávia)
Sylvia 1\Jacndzlnska, klavrrny sprievod
DmitriJ Alexe jev, klavlr (ZSSR l
l'o1agdalena Radulescuová, soprán (Rumunsko l
Eva fischcrová·Martvoiiová, klavlrny sprievod
19.00 hod . .,F" - Koncertná sieň Cs. rozhlasu
Géza Antla, klavlr (Svajčlars ko)
"la programe; Bach, Chopin, Ravel, Schumann
19.30 hod "C" - Koncertn á sieii SF
SOCR, Brallslava
Dirigent - Vachtang Dl!ordantja (ZSSR l
Sólisti - Mir oslav Kejmar, trCibka (Praha l
And rás Plstortus, k lavlr ( NDR l
19.00 hod. - s. O
Ján Cikker - Hra o láske a smrti
Piatok, 5. 10. 1973
16.00 hod. - mimo abonomán. Koncertn~ slell Cs roz
hlasu - l n te r p Od l um '73
Koja Danczowska, husle (Pofsko l
Sándor S61yom - Nagy, bArytón (Madarsko)
Syl via Macud ~ hiska, kla\~I'DY sprievod
Jeny Petrova, klavfr ( Rutharsko l
19.:l • hod. ,.s« - Knncertná sieň SF 1 n t • r p O d t u m '73
Státna filharmťinla Ostrava
Dirigent - dr. Otakar Trhlfk
Sólisti - Mirel lancovlcl čelo (Rumunsko l
Vladi mir Ztktč, klarinet (Juhoslávia 1

MUSIKFESTSPIELE BRATISLAVA 1973
19.30 hod . .,B" Koneertn6 siell SF l u t e r p o d 1 u m '73
SlovensU filharmóni a
Slowenwkf f i lharmonlckf abor
Zbormajster - Ján Mária Dobrodl nskf
Dtrl 8ent - Ondre J Len4rd (SSR)
S6ll1ta - Dmitri J AlexejeY, klavlr (ZSSR)
Na programe. Strauss - Don juan
Salva - VoJna a svet, oratórlua
(premiéra l
Rachmantnov - Rapsódia na
ni n!ho Tému, op. 43
Gershw!n - Rhapsody tn blua
19.00 hod - SND
Jan4tek - Vec Makropuloc

29. IX. - 14. X. 1973

P.,.

~ l !lOS kR ľernancl ll l Br lto, klavlr [ l\ u ba)
Lydlo IJI'br!Jvskaja, husle !ZS!:iR 1
Na prog1 a me: Haydn, Mozart, Beethoven, Stravtn·
skl!
19.00 bod . .. o« - Koncertn á sieň Cs. rozh l asu
Mirka Pokorná, klavh· 1Praha 1
Na programe: Otela F ranzo Liszta
19.30 hod. - SND
Verdi - Maškarný bál
Sólista - N. Herlea, barytón (Rumunsko l 11 . h.

Sobu l a, 8. 10. 1973
16.00 hod ,G" - U Kl arisiek - l n te r p Od l u m '73
Carlos Molina, gitaru l Kuba)
Na programe: Boruwer, Broqua, Vllla· Lobos, Pon·
ce, de Muda1 ra, Frescobaldl, Rodrl·
go, Nln Culm ell
19.00 hod . "E" - Kun ce rlnlí sie11 Cs. r ozhlasu
He len Oon athuvá, soprán (USA J
Cla us Dona th, klavlrny sprievod ( NSR)
19.30 hod - Koncertná sicii SF
Slávnosti zborového spe vu
Spevácky zbor slovenských u č i te rov
Dirigent - prof. dr. JuraJ Haluztcký
Slovenský filharmonický zbor
Dirigent - jan Mária Dobrodlnsk9
Na programe: Sucho11 cyklus "0 horAch", 3
slovensk é fudové piesne, cyklus
.,0 človeku" , Slovenská ples eň (pre·

...

lll l éľd

l

19.00 hod - SND - l nt erp Od l um '73
Cajkovskij - Eugen Onegln
Sólisti: 'lladctda Krasnn)a, soprlln (ZSSR), a. h.
Mtodrad Potrovlč tenor (Juhoslil v•a) a. h.
Kazim ierz Przylubskl , barytón (Po fs ko )ll. h .
edefa, 7. 10. 1973
10.30 hod. - Zrka dl ová sieň
Roswitha Trexlorová, soprán (NDR 1
)u tt a Csa psk i, klavrr (NDR)
Na programe: ples•iová t vorba Hansa Eislera pri
prfležllostt 75. narodenrn skladatera
19.00 hod. " F" - Kuncertn tl sieň C:s. r oahlasu
Buku re. (ský komorný orch ester
Umel eckf vedúci a sólista - Jon Volcu husl e
Na programe: Marcello. Bach, Mozart, Alessan·
drescu , Schubert
19.30 hod. - Koncertná s i eň SF
S l ávnosti zborovO ho spev u
Spevácky zbor "Sowe ráček" (Li berec)
Spevácky zhor sluvensk ých u č it e li e k " Ozvena"
Akademický spevácky zbor UK
10.30 hod . - SND
Dvoi'ák - Rusalka
19.00 hod - SND - l n te r p Od l u m '73
Pucclni - Tosca
Sólisti - Magdalena Radulescuová, soprán l RU·
mu nsko) a. h.
Dimtter Dam)anov tenor ( Bul harsko 1

a. h .
Sándor SOiyom· Nagy, bary tón
sko ) a. h.

Str eda, 10. 10. 1973
16.00 hod - Zrkadlová aleii - l n t a r p 6 d l u m '71
r,ydi a Oubronkaja, hu sle (ZSSR)
Rudolf Macud1lnskl, klavfrny sprievod
Pannchuvo kY&rteto ( CS R)
19.00 hod. ,.F" - Koncertn~ sieil Ca. ro1blaa•
Za ra Doluchanon, soprán (ZSSR )
Nina Svetla non, klavrr (ZSSR)
Na programe . plesne Glinkn. KomJtasa, C4)kOfo
ského, Beethovena, Schuberta .1
Poulenca
19.30 hod. "C" - Koncertn6 sieň SF ln ter pód iU ill '73- (zAver)
SOl:R, Praha
Di rlgflnt - Bohumil L l!> ka
S611all - j ozef Luptát lk, klartnst (SSR)
Ka la DllnCtOWl>ke, husle (Polsko)
I.á&ziO Ba ranya!, k l avlr (Ma darsko)
Jeny Fet1 ova, klavir l Rulharsko l
Na programe. Cop land . Mozart, Beethoven, Prokeo
fle V
19.00 hod - SND
Blzett - Carmen
Sóll1ta - O. BrownovA , mezzosoprán !USA 1 • ll.
Stntuk, 11. 10. 1973
16.00 hod. ~ ZrkadloY6 1ieň
T6traiho kvarteto 1Maďarsko )
Spo l uúčinkuJú Csllla SzaiJOov4, klavlr
Fe1 enc Farkas, kontrabas
Na programe: ll aydn, Dvoril i\, Hummel, Burla
(ll. silič:!kové kvarteto - premiera)
19.00 hod. " 0 " - Koncertná sieň l:c. roxhla~u
Rudolf Buch binder, klevfr ( Ra k Cl sko)
N11 pr og rame · sonáty L. v BeethovPnll
19.30 h od. " A" - Koncertn6 s ieň SF
SOl:R Bratislna
Dlrls ent - Iltrošl Wakasugl (Japonsko)
Sólista - Ken Ara. k laví r (japonsko)
Na p1·ograme: Lutoslawsk l Wa gner, Beethnvt tt
19 OO hod. - Divadlo l'. O. Hvinzdoslna
Pobollllnllki YJitúpenle Ko mor dho liiltoru varu.
ho di vadla VARSAVA
Di rlsent - Antonl Wichere k
l\ a ptograme: Pergoles.l - LI VIETT.&: l TRAOOLO
Cimarosa I L MAESTRO Dl CAo
PĽLLA

Pi atok, 12. 10. 1973
16.00 hod. "G" - U Klarisiek
Brath1lank6 komorné ha r m6nlt
"Ja programe: Družecký, Haydn Hummel
19.30 hod. " B' - Koncertné sleli SF
Vledeuskf symfonlci
Diri gent - Eugen ]ochum
S611sta - Rudolf Buchblnder
Na programe: Beethoven, Mozart, Waaner
19.00 hod. - OiY&dlo P. O. Hviezctoalna
Pohos tln~ké vy11túpeole Komorného aiboru Vtl...
ho divadla VARŠAVA - balet
Na PI'O& ram e: Tur ski NDEGE (Vták)
Pendereckl - ?OLYMORFIA
Bai r d - TR UV€RSKE PIESN E CO.
BOSTNt SONETY
Loeh - SALMO GIOIOSO
19.00 hod. - SND
E. Snchol - Krútň ava

( Ma<far·

Pnnrlelnl., 8 10. 1973
16.00 hod ... G" - U Klarisiek
Bcrllnski filh armo nir.k1 sólisti (Západný Ber Un)
Na p•·ograme: BocchNinl, Reelhoveu , Mozart, Rt)U
ssel, Pa~anlnt , Hartmann
16.00 hod. - Zrkadlová sloh - l n t e r pO d l u m '73
Na dežda Krasnaja, soprán (ZSS R)
Cudovlt Marcinger, klavlrny sprievod
Andri\s Ptstorlus, klavír l NDR)
Mi rol Jancovici, če l o (R umunsko)
RudoU Macud:rhíski, klavfrny sprievod
19 OO hod. ,.O" - Koncertná sieň Cs. r ozhl asu
VI RTUOSI Dl ROMA
Na programe. Concert! gross! od A. VIvaldih o
19.30 hod. ,.A" - Koncertná 11 l eň SF l n t e r p O d l u m '73
Státny symfonický orchester Gottwaldoy
Dirigent - Zd&n!!k Brtek
Só listi - Sylvia Sassová, soprán (Madarsko l
Emma Csánkyová, hoboj (Madarsko J
Marián Lapšanskf, klavtr (SSR l
Konrád Other, husle (NDR)
Na programe: Bach, Mozart, Prokofiev, Brahms
t!J.OO hod. - SND
CajkovskJj - Labutie jazero

obota, 13. 10. 1973
19.00 hod . .,F" - Koncertn~! st ell l:a. r osbl81u
NCRV VOCAAL ENSEMBLE HU.VERSUM [ Holu ..
sko)
Dlrisent - Marlnuc; Voor llerg
19 30 hod "A" - Koncertn6 sieň SF
Komor ný orchester StétneJ filflarm6nle totyMII
SSR, Riga l ZSSR l
SMtny akademický sbor Lotyi•ktl SSR, Iip
(ZSSR)
Umeleckf vedte! - Jmants Cepltls
Dl r i 1Jeutka - Ausma Derkevlca
19.00 ho<l. - SND
Verd i - Rigoletto
S611sta - Z. Bablj, tenor (ZSSR) a. h.

Nedefa, 14. 10. 1973
10.30 hod. " E" - Koncertn6 slel Ca. rosblaaa
Michail Cbomlcer, čelo (ZSSR )
Alexander Cejkonkij, Jclav1r (ZSSRl
16.00 hod. - Zr kadlov6 aleil
Koncert 1 tvorby Jnblluj6clcb aloveaskfcb aklt41telov (Kresánek, Kalenda, Hol oubek, Melt rl
Očlnkn }6: Bratislavské trlo, Jozef Sýkor• eelt,
Alžbeta Mrhová, soprán, Ladislav lf.
loubek, k lavfrny spr1avod, tuba Blrtcová, mezz~opr4n, Mllol Starosta Id•
vfrny sp rievod
Utorok, 9. 10. 1973
hod. "c• - Koaeert•i alell SF
tR.OO hod.- Zrkadl ová aleft - In terpódtum ~ •
Kazimierz Przylubskl, barytón (Pofsko)
S 14 vn o s t n t z 6 v e r B H S 1973
SloYeaakf fllharmo•lckt abor
Eva Fischerová· Martvoiiová, klavrrny sprievod
Slonnak6 fllb• rm6ala
Nlnoska Fernondez Br itov~. klavfr ( Kuba)
Vl adimir Zi ki c'!, klar i net (Juhoslávia)
Dlrl1ent - Zdonik Ko§ler
Sólista - André Gertler, husle (Bel gicko,
Helena GáfforoYá, klavlrny sp.rtevod
Na prog rame: Moyzes - Partlta
1•11111 hod. " E" - Koncertná si e ň Ca. roahlaau
BartOk - ll. busrovt k oncert
Kl !Ira Havllknvá (SSR)
Na programe Soler , IIUndel Brah m<o Such011 [o
Dvoi'ák - IX. symfónia • mol.
op. 95
Toccata pre klavtr - premi éra)

