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~Cávnostn~ otvorenie BHS: Pohtad na hostf otváracieho ceremoniálu. - Národný umelec Eugelt Suchoň 
~ovzdáva skladatetovl lánovl Zimmerovi cenu zss. - Z rúk zaslúžilého umelca Andreja Očenáša preberá 
~trnti JHEj 1,'eodon Seba-Martinskú. ~nimky,;, CSTK 

BHS 1973 
Zvučkou nú1.1odnéhd umelca: Jána Cik· 

l<era začal sa dna 29. septembra t. r. 
v 2irkadlove) sieni Primaciálneho paláca 
ťltváracf ceremoniál Bratislavských hu
dobných slávnosti 1973, Predseda Festi
"Yalového výboru BHS zaslúžllSŕ umelec 
, rof. dr. Jurat Haluzický prlvftal festi
valovSŕch hostf - členov ~redsedntctva 
úV KSS - tajomnfka OV KSS Ľudovita 
Pezlára a ministra kultllry SSR Miroslava 
V6lka, podpredsedu SNR Jozefa Gajdoif
ka, ved~ceho oddelenia kultúry a ume
lita lÚV KSS prof. Michala Hruškovica a 
Clalšfch predstavltelov slovenského poli-

tickéhd fi 'I(ulf6rnelid Života. Slávnostnf, 
otváracf prejav predniesol minister kul
túry SSR Miroslav Válek (prinášame ho 
v plnom znenf). 

Zaslúžilý umelec Andrej Očeoál po
tom odovzdal Ceny Slovenského hudob
ného fondu za rok 1972: 

Cenu Jána Levoslava Bellu zaslúžilému 
umelcovi Milanovi NOVÄKOVI - za an
gažovanll skladatelskťl tvorbu, menovite 
za kantáty I.'Prekroč náš čas" a "Clovek 
nie je sám • 
Cenu Mikuláša Schneidra-Trnavského 
zasHížilému umelcovi Stcfanovi NEME
THOVI-SAMORINSKEMU - za "Pilf det
skSŕch zborov" a za tvorbu pre madar
skSŕ mládežnfcky sGbor .,Mladé srdcia". 
Cenu • oblasti operety a muzlklilu Teo· , 
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ka na rok zaznamenáva nielen 
kritika, ale aj návštevníci bra· 
tislavských jesonnSŕch koncer
tov v rlimcl BHS. Chcel by som 
podotknúť, že pre nás a pre 
naše chápanie úlohy umenia v 
súčasnej spoločnosti nie jo vô· 
bec zanedbatelný ani čoraz pre
nikavejil a hlbiil spoločenský 
do11ad tohto hudobného lesti· 
valu. 

dorovi ~EBOVI-MARTINSK~MU - za mii· 
zikál "Revfzor" podla Gogola. 
Cenu za marxisticko-leninskú hudobnú 
kritiku dr. Vladimlrovl CIZIKOVI - za 
sústavnfi krltlcklí a publ1cistickfi činnosť 
v dennej a odbornej tlači. 
Cenu Frica Kafendu Ladislavovi HOLAS
KOVI - za umeleck(! prácu so Sloven
skými madrigallstami, komorným sOba
rom Collegium musicum a za výrazné 
pozdvihnutie kvality zboru SND v pos· 
Jednej sezOne. 

Z rúk predsedu ZSS národného umel
ca Eugena Suchoňa prevzaU Ceny Zväzu 
s lovenských skladaterov za· rok 1972: 
V oblasti umeleckých žlinrov Ján ZIM
MER - za VIII. symfóniu, op. 68; 
v oblasti populárnych zábavných a ta• 

... 

nel!nýcli 14nrov ._ ~nÍiraJ LIESKOVSK! 
- za celoživotné dielo s prlhltadnutim 
k životnému jubileu; 

v oblasti Interpretačných výkonov zasliÍ· 
žllý umelec Aladár MOZI - za doteraj• 
šlu sOllstlcktí umelecklí člnnost s .pri· 
hlladnuUm k životnému jubileu; 
• oblasti muzllc:ol6gie dr. Ľuba BALLO· 
VA - za publlkáciu "Beethoven a Slo· 
vensko". 

Na záver otváracieho ceremoniálu BHS 
vystúpil Bratislavský komorný zbor pri 
MDKO pod vedentm Antona Kállaya -
s programom, v ktorom o. t. odznela 
premiéra skladby zasl. umelca Milana 
Nováka "Bratislava, otvor svoje brány", 
ktorlí skladatel komponoval k otvoreniu 
festivalu. 

Nemll:Zem sa a ani sa ne· 
chcem vyhnút tomu, aby som 
llnecl v tvode nekonštatoval 
s.a6my, no napriek tomu ole ba
n61ny fak t: Bratislavské hudob· 
ni slávnosti zavrllujli tejto je· 
sene desiaty rok svojej exis
tencie. Keby bola tradfcla iba 
,rostfm reprodukBvanlm toho, 
io bolo, nemohli by sme hovo
riť Y tomto prlpade o jef prlliš 
•Uhom trvanl. Ak ju vilak chá
,eme ako sústavný sled impul
sov a podnetov, môžeme bez 
zveličovania konštatovať, že 
Bratislavské hudobné slávnosti 
si 'Vytvorili a s tále vytvára jú 
tradlciu v tom najlepšom zmys
le slova. Nemám na mysli iba 
ustavične sttipajúci záujem o 
toto umelecké podujatie, iba 
kvantitatlvoy aspekt celej ve· 
cl, myslim predovšetkSŕm na 
kvaUtatfvne premeny, na ich 
sttpajficu firoveil, ktori\ z ro-

Zaiste nemožno nijaký ume· 
lecký čin - ak je ním naozaj 
- zopakovat, tak ako nemož.
no dvakrát stúpi( do tej istej 
rieky, aby sme použili slová 
klasika, zaiste nemožno ani pri 
najlepšom želaní vytvorit ani 
zorganizovaf rovnaké spolo-
čenské klíma čl atmos'féru, v 
ktorej sa hocijaké umelecké 
podujatie odohrdva. Svet sa 
mení, rozporuplnd skutočnost 
stavia človeka pred nové prob• 
lémy, kladie mu nové otá-;.ky 
a bolo by pochabé očakávat, že 
umenie zostáva bezo zmeny, že 
nerezonuje • dobou, že nie je 
ňou poznačené. CitllvJí a vní« 
mavý poslucháč koncertov Bra• 
tislavských hudobných slávnos~ 
tí zaiste zaznamená a umelec.
kí kritici so zmyslom pre ana ... 
lytické myslenie zaiste identi
fikujú znamenia doby aj v ob
sahu tohtoročných BHS. Ne-, 
mám, pravda, na mysli to, čo 
sa niekedy mylne a zjednodu.., 
šene od umenia očakáva, že to~ 
tiž musí bezprostredne reago• 
vaf na aktuálne politické prob
lémy, som však presvedčený, 
že umer1ie zaznamenáva spo"' 
ločenský vývoj svojimi špeet.
fickýmt prostr iedkami, no rov• 
nako presne - ak nie pre$· 
nejšie, nei iné aktivity v inýcll 
oblastiach života. 

sklonku tohto storočia viac nel 
inokedy môže formovať l odslró 
citenlc, že elektlvnejile, nuž to. 
mu bolo hocikedy predtým, míi
že prlsplevat k udržaniu nie 
fudskej, lež, aby som sa vy
Jadr il pojmom klasickol slovcn· 
skej literatúry, človcčonskej 
tváre sveta. Sme o tom presved
čeni aj napriek tomu, Ze skep
tici čoraz častejlile ukazujú 
prfsnym prstom na vzrastajt e! 
rozpor medzi rýchlo sa rozvlja · 
jticou technikou a vedou, me· 
dzi postupujúcou civilizáciou 
so všetkými jej negativnyml d6· 
sledkami a medzi pomaly a zdf
havo sa formuJ6cim vedomfm 
človeka. My však svet a člove· 
ka v ňom ch6peme a ko celok, 
problémy človeka a spoločnos· 

ti, spoločnosti a l!loveka ako 
celistvý komplex problfimov, z 
ktorých jedny nemožno rleJiť 

bez druhých. 
Reálie súčasného sveta sú 

povzbudzujtíce i deprimujúce 
zliroveň. Tak6 je dialekt ike 
spoločenského vývoja a bolo by 
azda nemiestne s pomlnat tieto 
skutočnosti pri prlle!itostl ta· 
kej s lávnostnej, akou te ot'VO· 
renie hudobného fes tivalu, ke· 
by sme neboli realistami, l!o -
povedané inými slovami - zna
mená iba tofko, že sa domnie
vame mat plné právo aa optl· 
mizmus, motivovanf medzi 
infm aj tým, že napriek sporn(· 
nane j, často krutej a krvavej 
realite, podla náilho názor u 
triedno rozdeleného sveta, je v 
ňom hlas umenia počut l!oraz 
zretelnejilie. Zellim sl - ,red
pokladám, Ze spolu s vami, aby 
aj tohotoročné Bratislavské hu· 
dobné s llivnostl boli potvrd• · 
alm tejto myllienkr. 

Hudobné oddelenie Slovenského národného múzea v Bra
tislave v spolupráci s Mini sterstvom kultúry SSR sprístup
nilo v rámci BHS v arkádach Bratislavského hradu výstavu 
Zivot a dielo Frica Kafendu - z príležitosti 10. výročia 
úmr tia a nedožitých 90. narodenín skladateľa. Autorom 
$Cenára je dr. Vladimír Cížik, grafické a priestorové r ie
šenie navrhol Ing. arch. R. Palyo. Snímky z vernisáže: 
prof. Rudolf Macudzinski, dr. Ladislav Sášky a nár. ume
lec Eugen Suchoň. BraHslavské kvarteto prednieslo Kaf.en
dovo Kvartetíno G dur (dolu ). 

Verfme, a nechceme byt p ri 
tom ani romantikmi, ani nalv· 
nýml vykladačmi votítorných 
súvislosti sveto. Ze umt~nle oa 



Predstavuie sa 
RAJMUND KAKDNI - repre• 

zentant akordeónovet ikoly. Na
rodil sa r. 1950 v Bratislave a 
CJd ll rokov ltuduje hru na 
akordeón: najprv na I!SU Bra
t islava-Nivy, neskôr oa Konzer
vatóriu v BratJalave u prof. 
Marty Szókeovej. Uf ako !lak 
ĽSU zf1kava l v akordeónovfcb 
sítta!lach 1. ceny. Ako konzer
vatorista zfskal trofeje z 
viacerýc h domácich a medziná
rodných all(alf: v r. 1967 v 
Kllngentllall (NDR l - l. cena 
v kategór ii juniorov a v Ca· 
Jai1 (Troph6e mond lal de ľac-

Sn!mka : P. Saský 

cord l on) - IV. mleato ako ju
n ior. O rok neskOr v IA(all tla
kov a abaolve ntov l!s. konzer· 
vat6rlf v Bratislave zlakal ul 
ako sen ior l . cenu. Toto vftaz
stvo zopakova l at v Zlline 
119691. V tom Istom roku zts
kal l . cenu a titul laureáta na 
svetovej stíťa21 akurdeonlstov 
XIX. Trophée moadlal de ľac· 
cord l on v Rlcclone (Taliansko l· 
O rok neskôr v silnej konku· 
rencll najleplfch Švetovfch 
akordeonlstov na Medzln6rod · 
nej 141'a21 v Kllngentball 
(NDR l zb kal 1. cenu. V roku 
1971 zlskal bron1ovú me dailu 
na Conlederatlon Internationa
le des accordeonlates v Brua· 
gé ch (Belgicko 1. 

• Akli poznatky ate zfskall 
na medzlnárodufch dťallach? 

V rámci súfdf mal som mof
noc;f vytvori( sl dos( obtektfv. 
nv prehlad o úrovni akordeó
novet lnterprf'tácle - nielen v 
európskom, ale l v celosveto
vom meradle. 

• Ako by ate charakterl:ao· 
vall sovietsku a pripadne al 
tfal l le akorde6nov6 i koly ? 

V ZSSR má akordeón uf dl
horočm\ trodfctu e vyučuje se 
bežne eko hlevn9 predmet v 
Moskvu, v Leningrade 1 na 

oc;te tn ých konze rva tóriách (vv· 
:.o kých !ikolárh ). Sovlrtsl<a 
ekordeónová SkOlil je f,llltll~tiC· 
kv technicky vvbudovon:\. Zli
merlava !ta prcclov~etk•im nu 
čo na)prrl'ektMISil• technické 1 

umeleck!• zvladnutll' v~otk9r.h 

Atýlových epoch. :'\illli'Otl tomu 
cel6 západná i.kola akordeóna
vet Interpretácie - pretole tam 
niet proroslonálno vybuclovoné
ho štátneho e hudobného ~kol
st va - vyrustá zo sukromnot 
pedagogickej činnosti. Sptlsob 
jeJ lntarpretácio to temer výluč
ne zameraný smerom k erekt
net. zvllčsa prázdnej virtuozite. 
A tak na Kllngenthalsket sú· 
C11žl, ktorej urovotl sa z roka 
na rok, para lelne s dynamic
kým rozvojom ekorcleOnovot 
hry - zvyšuje, sO vllčšlnou za. 
stúpenl a temer všetky trofeJe 
sl odvážajú akordeontstt zo ~o
clallstlckých krejln. 

8 . . . metóda vale l proruor· 
Iey? 

Pod akordeónovou Interpre
táciou sl vllčslnll ludf predslo· 
vute technickO. bs priem srlls
ttckú produkciu raMieho hu· 
dobného Unru, kde zámer po 
deklsmovenf hlhšleho obsahu 
je udetne nemofný. Prof. Szo
keová celú svetu pedegoglckú 
p rax e úsilie zameriava na od· 
stránente týchto nespr6vnych 
názorov. Speclftkum jej pado· 
goglckého p rfs tupu spočtva na 
dOklad ných odborných záklll
doch a te založené na sústav· 
nom obohecovanf poznatkov. 

• Vd'aka Yynlkaf6clm vý· 
aledkom pOdarilo aa dm pre· 
rult barl6ru tradfcle, a ako pr· 
vf akordeonlata v CSSR atall 
ate aa riadnym poaluchál!om ,,. 
aokel ikoly, 

Som bratlslavsket VSMU ver
ml povďačný, že v matom pri· 
pitclfl uroblln výnimku a umož
nili! ml pokračc • ••t v !>tudlách 
u toho Istého pedagóga ako na 
kon.~:erva tóriu. 

• Po skonl!e nf i túdla ? 

Akordeonlstov. schopných 
koncertneJ produkcie to u náq 
velmi málo a pedagogické 
uplatnenie pre absolventov 1e 
- v porovnani s Inými nástroJ· 
ml - overa lepšte. Ut. doteroz 
som mal nlekol ko prfležltostf 
t'lčtnkove( ne koncertoch, cez 
Slovkoncert. V r. 1970 som mal 
celovečerný recitál v Trenčlsn
skycb Tepllctech, o rok neskOr 
v Budapešti a v Bratislave -
ako absolventský výkon. v r . 
1972 som sa ZLtčust n!l festivalu 
v Pu le (J uhoslávia). Teši ma. 
že ser iózny prfstu p k umelec
kel lnterprotácll na akordeóne 
se pri Jima u poslucháčov a od
bornfkov vermt pozltfvne. Akor
deonls ta má možnos t štýlovo 
zvládnuť skladby všetk9ch ob
dob!. Z li teratúry Iných nástt·o-

jov vš11k vyberl\mn skiiHibv po 
starostlivom u Jll!ročnom uvá
žcnl, výlučne tuké, cez ktoré 
mOleme na akordPóne čo nat
vernetšlo n nutudekvútnetste 
tlmočiť skladntorovu pt·edstavu. 
Sličosnf skladatelia vytvorili 
pre akordeón skladby na vy:.o
kel úrovni, ktoré matu u poslu· 
cháčov vcfký uspech. 

Aká si mi krásna ; .. 

Vale vystúpenie s polrecltá
lom na VIl. prehliadke v Tron· 
l!lanskych Tepliciac h sa s tret· 
lo s vefkým uzna nfm u obe
censtva l odbornfkov. 

Pre mt1a samotnóho Očnsf na 
te1to Prehliadke znamenula ove
ro vtac ako na mcdztnárodnet 
súťaži, pretoZe našou úlohou te 
neustále presviedča( lud! u 
nás, že akordeón to schopn9 
tlmočiť at natzávažnotsle a naj· 
hlbšie hudobné myšlienky. Pre
to pokledám zaredenle do pro· 
gramu za velkll česť. 

Aké máte pracovné plány? 

Co natsvedomllelšle .sa pri
pravova( nu molu sóllsttcku e 
pedagogickú dráhu. Oalet za
mýšlam vytvori( s Tiborom Rá
czom, t. č. poslucháčom bra
tislavského konzervatória ekor
dcónové duo. Je to typ velmi 
nádejný, mimoriadne technicky 
a muzikálne fundovaný. 

V. CIZIK 

Vo clwílach slávnostnýrll 
naltllme sa 1 my, z Ltpto •. •a, 
pozdravzt drahého Majstra -
prof . Ľ u gen a S u c ''o 1l a -
t•encom kosodrevza : n:;rSi~'ll 
hol! Nazdávame sa, že ttro!JíJ 
me tak najlepšie tým, f.e ptt• 
pomcnieme všetkým ml!ovm
kom zbor ového sp:!Vtl v:mk a 
pôvod jedného z r&ajkraf$fch 
slovenských hudobných k leno· 
tov, zborovej piesne A~·ú sl ml 
krásna, ty rodná zem moja.' 

Ako každá pieseň, l táto m4 
dv:;cll autor ov: bósmka stou a 
pevca, ktorý nadchnrltý po~ .. 
zzou slova, obliekol ho do rú· 
efta piatich liniek a §t urorlt 
medzier . Nie i11óč b~lo to aj rJ 
tomto prípade: 

Na sklonku btírlivéllo sto•o
čla slovenská chudoba hta•fola 
cllleba po celej kr aJine. Boli t o 
11ajmti Liptóci, k torí stavali Sl · 
delné mesto Uhorskej k ,ajiny. 
Mnoltí z 11ich tu ttailli trt al~ 
zamestnanie a dall svo j um l 
prácu do služieb vl6dnuceho 
11ároda. Takto sa dos:al llptOrJ · 
s ký rodók O n dr c j B e ll a 
do Budína, kde býval v pod· 
krov11ej izbiet ke star ého do .. 
mu, 1 výhiadom na - v diat'
ke sa črtajúce - hory svojej 
domoviny. Svoju túžbu za do-' 
movom zveril §tuor vcr f iu bós .. 
11e Nóvrat, ktorú publikoval v 
skr omnej zbierke veršov Ples .. 
ne z ďaleka (vy§la v r. 1919 -
rok po jeho smrti v L iptou .. 
skom Mikulóft a zapadla v hur .. 

v roku 50. výročia začatia rozhlasového vysielania v Cas· 
koslovensku, vydávejl1 porladatella tuhočesk6ho festhalu 
CONCERTINO PRAGA reprezentačnú publikáciu, ktorá ~ylla 
k 5. výročiu tohto tradll!ného podujatia. Ka! dorol!ne koncom 
júna a začiatkom f61a sa s tretávaJ6 ~ Jlndt'lcbovom Hradci, 
v Trebonl a na zámku Hluboká mladf umelci z r ôznych kra
Jin. eby predviedli natleplle výkony zo známeJ rozhlasovej 
sútaže rovnakého n1ena. Bohato 'Vybavená obrazová publikácia 
s Ylactazyčnýml textovými s prievodmi sa tak stala doknmon· 
tom a p rehradnou prlrul!kou tejto úspelnef akcie od r . 1989. 

hajl povojnových slobodn(lcl& 
rokov • .• ). 

V t fic l& časoch mladý E. ~a4 
clloň, študuj tici na bratislav .. 
~kej lludobrtej škole M. Rup• 
peld ta, sa dostal do t icMho :a• 
ktttia ltptovských kúpeCov Ko• 
rytnica. Tu sa : al:1tal do ver .. 
šou liptovských bósnikov 1.1 
zhudobnil ukóžky z lyrickej 
poézie Ondrej a Bellu. Poznal l 
t vorbu Pet ra Bellu, ktorj; pi :al 
$VOje prvotiny ako ozvenu r.a 
ľudovú poéziu. Odtiai bol už 
len krôčik k tlal!ej t vorbe Bez .. 
lovcorJ, k tora napl1lala mladlckt 
zanietenie skladateCa i v ro .. 
koch, kedy mladý Sttclloli po 
skončenl konzervatór ia :ost:JI 
bez miesta. O tom však ne .. 
cllajme hovor i( samohtčl!o 
skladate(a: 

.,Je prlznallné, :!e som ako 
absolveltt nenašiel zamestna .. 
1tie v Bratislave. ZivU som slf 
z prí jTrUJu súkrotnlltllo vyučo .. 
va11la. V r . 1932 ma vyzviJUI 
r iadi teCka Odbornej ! kol11 pre 
~ensk6 povolanie pani dr. Jt .. 
r ina Vacková, aby som na jel 
škole uyučoval spev ( 4 hodi1111 
t ýfdenne). V l. A, B a u II. A. 
8 triede som mal spolu 80 žia .. 
čok. K 28. októbru som zlo:il 
pre f enskQ zbor, zlofeng z 
týchto žiačok, pleserl ,.Aka at 
ml k rásna" . Na rozdiel od slá • 
čikovéllo kvarteta, absolvent .. 
skej pr4ce na fludobno·dl'tJ .. 
mat lckej akadémii v Bratislave, 
kde som v r . 1931 skončil kom• 
pozičné a dirlgentsk6 odde!e .. 
nie - bola t o prostd, jednocl:l• 
cluJ 1wrmortizačn4 pieseň, kto .. 
rd 11a prvé počutie zapôsobf aj 
na prostého, hudobM rteuzde• 
Zanélto konzumenta. Tdto pie• 
seň sa stala potom východis .. 
kom pr• moje ďal!le zborovf 
skladby, v ktorfjch (u! v úprtJ• 
udeli slovenských t udovliclt 
pies1tl ) stuprlujem umele~U 
pof.ladavky af. po cyklus b ho• 
róch (pre muf.ský zborJ tJ 
O človeku (pre m ic!aný zbor). 
Je Isté, :!e Akd sl mt krdsna, 
tie! vďaka prekrósnym slovóm 
Petra Betlu-Horala, je uf. ma .. 
jetkom tudu nasej vlasti, no 
je smutné, f.e zborv O hordch 
a najma cyklus O človeku al 
ta!ko razia cestu ~tielell k po .. 
~1uc/1áčom, ale aj k pr ofesio4 
ndlnym zborovým telesám. 
Chýba ndm systematická /tu• 
dob1ld výchova!" 

Tolko autor skladbl/. ndrotf• 
ný umelec, laure6t ! t6tnej ce• 
ny a predseda Z va :u sloven• 
ských skladate(ou. Co k tomu 
m6feme r lecf my, prostl nad• 
!ertct a pestouatelia j eho hu• 
dobMho odkazu~ Nech zaznt. 
dnes j eho prekrós11a Zdravica, 
ktorou ho chceme l my po4 
zdravlf. Lebo: .,K to tej plesni 
cestu kliesni: slóva mu, nech 
žije nóm!" ' 

LADISLAV KORBEl:, 
Ru:lomberok 

--------- Skolská hudobná výchova 
Príprava 

novej koncepcie 

hudobnej výchovy 

Inštrumentálny 
a hudobno-pohybový prejav 

Pripravovaná nová koncepcia hudobneJ 
výchovy okrem toho, že uple tt'lu je pro
gJ·esfvny systém v tet dvoch hlavných 
zložkách - spev a počúvanie hudby -
venuJe velktl pozornosť l novým z lož· 
kám, a to Inštrumentálnemu e hudobno· 
pohybovému pre)evu žlekov, ktoré pod· 
statne prlspetu k hudobnosti žlekov. 

Obe zlolky sil mladé, netml druhá, 
ktorá sa začne v hudobnej výchove 
upletňoveť po prv9 raz. 

Tekto sa v hudobneJ výchove popri 
činnosti receptlvnet a reprodukčneJ zač
ne uplatňova( velmi dOiežltá nová zlož· 
ke produkčná, čiže tvorivá, ktorá prl 
odbornom veden! učttera ! lakov zekttvl· 
zute e okrem tradičných foriem a me· 
tód práce oftvf, spestrf l obohatl vyučo· 
vanJe hudobneJ výchovy. 

TeJto z ložke s a doterez venovalo má· 
lo pozornosti. Ball to ojedtne16 pokusy, 
ktoré postrehli au tort učebnice Hv pre 
7. ročn!k pri plesol ,.Pocbodová". kde 
oboznamuJil žiakov s rozborom melódie 
a motfvu a v učtve ,.Zborová llprava ru
dovfch ptesnt", kde poukazuJú na tva· 
rlvú prácu s kladatefov. V učebntct pre 
8. ročnfk te vetmt teoreticky, stručne e 
suchopárne poznávanie tntervelov. V 
učebnici pre 9. ročnfk Je to obozn4me · 
nie s kvlntakordaml e použitim základ· 
nýcb harmonických tunkcU p r l )larmonl· 

zovanf jednoducheJ plesne, niečo o hre 
ne gltere a grertcké znázornenie nástu· 
pu h lasov vo fugáte. A to by bolo všet
ko. Kde je tem nejaký systém e návllz· 
nos( z 1.-5. ročnfka, kde sa žiaci učtll 
sluchom rozozná vef ukončenú e neukon
čenú melódiu e pod.? l v tejto zložke sa 
dosiAhne solfdny výsledok Iba premys 
leným, progreslvnym postaveným systé· 
mom podfa osvedčenej dtdaktlcket zása· 
dy od známeho k meneJ známemu, od 
lehkého k Cež!llemu a pod. Tento sys
tóm by mu l zečaf už od l. ročnfka tak, 
aby absolvent 9. ročn l ka sl vedel l tvo
r ivo primerane zomuztcfrovat. 

Ako teda začneme postupovať podla 
novej koncepcie v Inštrumentálnej zloZ· 
ke hudobnot výchovy? 

Det! v nlžšfch ročnlkoch sa vyznačutt'l 
živelnou mentalitou a spontánnosťou v 
rozhodovani l činnosti. !ch vývin pre
bieha od vnlmente a myslenia v rovine 
tantázte, r ozprávky a hier a primárne· 
ho estetického postoje k svetu. leb ra
dost z hud by te sprevldla spojená s ra· 
dosťou z hry, pohybu, rozprávkových 
predstáv. Túžba po sebaupletnenf Je vet
kou hnacou silou. 

Na tomto vekovom stupnt umo!i'lute
me defom, aby sa s tónmi a zvukmi po
dobne h rall a ko s výtvel'Oým materllllom. 

V piesňach, hudobn9ch hrách, v hu
dobných d lelógoch uč! sa dleta dlferen· 
covaf zvuky a tóny, k toré dáva už do 
Istých vzCahov (rytmických a lntonač· 
ných l. rytmlzu te riekanky, hudobné prv
ky spáJa s pohybom. Pritom použfva svo· 
te telo na rytmické prejavy ( tlleskanlm, 
d upenfm. plleskantm o kolená a pod. l. 
k toré sa stávajú prfpravou na hru na 
fehkoovládatPfn9ch nástrojoch. Pri všet
kých t1cb to hudobných prejavoch sa 

silno uplatňuJe detská fantázia, a však 
postupné usmerňovanie učttera dha 
t9mto prejavom už Istú formu a hudob· 
n1 zmysel. llrvky notového plsma pozná· 
vattl dell postupne, v stllede s Jeh hu· 
dobným rozvoJom. 

Pri deťoch tretieh o a natmll štvrtého 
ročnlka už výraznejšie bada( zmenu v 
kvalite at kvellte vekov1ch osobitosti. 
Zlak chce mat z hudby rados (. ale prl· 
tom nepodcet)ute ant Olohu cvll!nll e sys
tematlckl1 hudobnll činnost Tieto nové 
povahové kvality lepšte umofňuJO sl1s· 
tavné osvojovanie sl návykov, poznatkov, 
dávajú lepšte podmienky pro sústavnt1 
kolekl!vnu prácu. 

Diera te schopné viac vnlknllt do 
štruktúry hudby, pretože teho myslenie 
Je už ebstraktnetšte. V nových činnos
tiach flact prechédzatll od vartáclf k 
vlestnet lmprovlzl!cll motfvov a hudob
n9ch viet. ktoré podkladaJtl textom 
{vlastn9m), alebo na dan9 text { struč· 
né heslá alebo veršfky ) tvoria melódiu. 
Ztact lmprovlzu)O at rytmické sprievody 
k dan9m melódiám. 

Tak počQvanle hudby, a ko at vokálne 
a ln!itrumentálne prejavy možno spáJať 
1 pohybom, a to hrevého, symbollzuJil· 
ce ho, dramatlzutuceho e t tanečného cha· 
rakteru. 

Zlacl v prvom ročnlku s a budil ul!lf 
uvotňovat telesn1 pohyb využttfm s pevu. 
riekaniek, tednoduch9ch plesnt a v det· 
sk9ch hudobnopohybov9ch hrách {nepr. 
Zlatá brána, Bolo babke, Mám ručntček ). 
Budil sa učtt pohybom vyjedrlf pravt
deln1 rytmický pulz v štvrťových hod· 
notách naJmll prostredntctvom chOdze a 
Tahkého behu. Adekvátnymi pohybmi, 
no tmil na záklllde mottvácte, vyjadri( pot· 
my vysolto-nlzko, poma lv.·r9chlo, silno· 

slabo. K tednoduch9m piesňam tvorlf 
vhodné pohybové s prievody. 

V d ruhom rol!nfku budd !tact Jedno
duchým pohybom vytedrovaf s~panle a 
klesenle melódie, zrýchlovanle a spoo 
merovenle, zosilňovanie a zoslabovanie. 
Hra na ozvenu v pohybe. Strledaf roz· 
ll č né pohybové p rvky r kroky e podupy, 
chOdza, beh a pod. ). Vytváraf Jedno
duch6 pohybové varl4cle podfa hudby, 
De tské ludov6 a ume lé tanel!né hry 
(napr. Clžlček, mtček, Stteme vrecia, 
Hla dá m ťa, vldtm fa a l. ). 

NoYt ponlmanle hudobaat ~fcllny 
kladie na uč ller a nfleat pallada~ky
a to po odborneJ l pedagogtckel strAn• 
ke. Jeho odborn9 profil nle te mo!n6 
predstavU sl bez soltdnebo zá kladu. po
zostá veJI1cebo z poznania hudobného vf· 
vlnu, o rientácie v hudobnom živote, da· 
le) znalos ti notového ptsma, s luchoveJ 
pripravenosti, h lasových schopnosti a 
zručnosti na nástroJI. Nové hudobnlt čln· 
nosti s t vyžadufll niektoré nové budobo 
notechnlcké návyky, potrebné pre bru 
n11 Jahkoovláda tel n9ch nástroJoch. 111'1 
prácu s audiovizuálnymi pomOckaml a 
podobne. Ta k Is to kladll n liroky a t na 
Improvizačné s chopnosti učltela, resp. 
schopnosti Jednoduchých tlprav p re lah· 
koovládatelné nás troJe. DOie!lté vhlc 
bude, a by u l!ttel vedel čo na Jhlbš ie vnlk· 
nd( do pods taty hudby, poznat Jel vý• 
razové prostriedky, hudobné záujmy, 
mat vyvlnutt hudobný vkus a schop. 
nost správne hodnotlf budobn6 diela. 
Nadovšetko vš11k by mal dominova( teba 
kladný vztah k hudbe, schopnos t n4Jsf 
hudobné krásno a J v na lfednoduchštcb 
detsk9ch plesňech a skladbičkách. 

ANTON ZÁVOOSKt 



Zaslúžilý umelec 
Bartolomej Urbanec 
hovori o sebe, o tvorcoch 
a o prijímatefoch hudby 

Bez umenia 
ie človek 
chudobný 

Dia Í2. Íllovembra t . r. sa doilrve 55 rokov zaslCI.IIIý umelec BARľOLOMEJ 
.,IBANEC, autor spevohry M li J e, početných xborových skladieb, t\prav Ju
~ot'fe' plesnf, ttllvodnfch fllmoYých hudieb, klavfrneho koncertu, opery Peni 
~evita - akledater, ktorý s l pre mnohostrannú činnost' v slovenskej kultO.re 
aaal4flllealedujCice blleocoweote: 

povedaf, fe 'om sa dl· 
hé roky nec!tll '!klada 
telom, že som sa n!m 
len postupne stával. 
(Moji priatelia potvr
dia, že som su v tfo 
časy naz9val hudob· 
n9m .,Održbllrom." t 
POvodne dirigent -
osmefoval som su 
komponovať. (Ne06mo
fujem sa doteraz?] To 
spom!nané hladaJtiO a 
objavovanie, styk l>O 
životom a ruďml, bo
Jo ml určite na osoh. 
Prlatelll som su so 
splsovatoTml o mollaJ'· 
ml, a le aJ s prost9ml 
ruďml. Poc!tll som to 
hlavne pri formovan! 
vlastného rukopisu a 
pri tvorbe dramatickej 
hudby, ku ktoreJ som 
mal dávno sklony. 
P!saf som zača l na Im
pulzy zvonka to, čo 
bolo potrebné pro mo
fo pracovisko, čl pro
stredie (SCUK, roz
hlas, divadlo]. P!sal 

Vo ulom prfpade platf snáď nlekolkonlisoboe 
h powahe, dojmy, Intelekt i!loveke se prejavuj~ 
w fabo prlicl, Y t'forbe, v .konečnom výsledku. Vef· 
lc6 lfrka hledaola l po:rnenla se u vlis 'flastno 
aalala ar poi!ea lttdlf kompozfcle, dirigovania . .. 
••kllr Y pdcl pre rozhlas (dlrigonnie, scénic· 
k6 hudby, 6Jravy, p6Yodn6 akledby), SĽUK, v ta
Jomnflenf na ZSS, v .kompozli!oej prlícl pre dell, 
Y spracovlívenf folkl6ru - l v novom poblede 
•a Jeho dedičstvo, vo filmoveJ hudbe, elo l v tvor
"• komornej, orcbestrlilnej, naposledy opernej .•• 
X l!oma chcem dospieť? K otbke, i!l pri dnel· 
•om ll't'Otoom &astaveof nie je vlim nli!oho l6to, 
ll velkf l'ozptyl záujmu vás neochudobnil o sú
.tredeale. tvorcu, alebo naopak: i!i bohatý kon · 
bkt • racfmf • optimistický pohfed na nich ('fám 
takt Jrf:raai!nf) dal v6ilmu umeleckému životu 
wlac, net~ uutvoreole se pred probl6mami. 

som (a p!šem] vtedy, 
ked ma ovládne vOla p!sat a vtedy, ked fo 

potrebné ptsat. Ale sučasne vždy som mal 1 sna
hu naplnlf aj svoju, dovolte, životnil dramatur
giu. A tak po dvadsiatich rokoch kompozičnej ro
boty dá sa sledovať aJ horizontálne aJ vertikál
ne úsilie. Horlzonttllno: skladby pre sr:uK, Lllčnl
cu, rozhlas, film, telev!zlu, koncertné pódium a 
divadlo, vertikálne: od detskeJ plesne a scénickeJ 
hudby po symfonlcktl báseň a operu. Nehovor!m 
tu o kvallte svojej hudby. Nikdy som nebol hu
dobn9m ,.kulturistom". Sum4rne k prvej otázke: 
mysl!m, že dobre bolo, eko bolo. 

S pnou otbkou 11zko ahiaf l nasleduJúce. Viac 
rokov fl jele mimo Rratl,.fny - v Nitre. Nepo
cilufete odiCI.čenosť od ti'fota v kult6rnom cen
tre? 

- V~etlco to rOznorodé, čo ste v tlvode svojeJ 
etlizky spomtnall, patrUo k sebe, nadväzovalo na 
seba, jednoducho a pr.lrodzene - bol to mO! ži· 
vot Hned na zal!datku ná!lho rozhovoru muslm 

- Do Nitry som prišiel z celkOm osobn9ch 
(nie pracovn9ch J dO vod ov. No neprišiel som sl 
sem ani llcčlf rany, ani bolos~lf. V Nitre sa dá 
rovnako dobre roblt ako v Bratislave. Bil Nitra 
- so svojou starou slávou a dnešnou krásou 3 

(Pokračovanie na 4. str.) 

Hovori 
zaslúiiló' umelkyňa 
Nad'a Hejna 

Tália 
o hudbe 
x. 

Kedysi, keď som bola eSte 
tračttou Iudove) školy v Mar
tine, u Raktlsko-Uhorska, má
vall sme na konci ~kolského ro
ko "maJáles". Bŕlal v hore 
"Pod ltráňamt•, za Martinom. 
Od ekoréha rána sme sa bavili, 
splevall, tancovali v kole pr! 
barmon1ke pána rechtora Me
Jt~lm, otca Hany MellčkoveJ ••• 
Pin rechtor bol dullou celého 
výletu. Naskladal nám l pes· 
nlčky f>rlamo na tento MaJá
les , •• Dodnes c!tJm tú nádber
!111 náladu • viem. že prosté 
slovenské <!)esnlčky zapálili v 
nejednom ~lakovl lásku k spe
"u, k prfrode, k slovenskeJ 
l'lastl.,, 

Stari! "'(Ha stl u! takt •• , ra
l l 1pomfnajt1 , • • 

••• 
Ze mojlcll életskýcli i!les mlá

iente obilia bolo Yefkou udalos
tou. Boli ešte prlzdnlny, keď 
sa v Martine začalo mlátiť. 
Strojov ešte nebolo, mlátilo sa 
íepaml ... a v našej detskeJ 
fant4zll sme sl vtedy zaradili 
'cepy medzi ....., l:iudobnA nástro
je. l'r«M!o! Nevleta sl predsta
vlf, ekd td .krásne znelo, keď 
sa mlátUo w p!tlol e cepaml sa 
lltichaJo a "M!k• humna. Zvui!
fté, rytmlck6 Mery dreva o dre
vo, pritom iiullfan1e slamy -
pre nlis, datl, to bola hudba. 
l'aJna sma sa zakrádali k bum
alim, aby ame sl tu vypočuli 
zbltzka - ba vedelť sme, u 
lctortcti gazdov, v ktorom hum· 
Ile naJkraJIIe mlátia • , , 

lt•• 
Ä ešte imle varmi rad! pol!d

~all spevy Papranlek. Papran
kv u! vymizli tak, ako vymizli 
upy e motyky, ale za motel 
mladosti nebolo stroJov, kom
baJnov, zemiaky sa . vykopávali 
l be rui!ne. Vlli!št sazdovle sl na
'Jfmell ne ~oto vykopávanta !e
nt~ky z KysQc _- a tým sa ho· 
\torllo Papranky. Pracovali od 
avltu ~o mrku a svoJ fažkf !l
vot vyspieva ll v pesničkách: fa
hevtch, bolestných, prekrás
nych. ••• 

Ked som mala sedem rokov, 
bmrel m1 otecko. Bol to velk9 

Sn!mka: E. Hronská 

úder pre nás vš'etk9ch. Môj 
otec bol totiž nielen pozorn9m, 
cltllv9m rodli!om, ale spolu s 
mamou, Máriou Pletrovou-Ivan
kovou boli l dušou martinské
ho Slovenského spevokolu, kto
rt možno označiť za kol!sku 
martinského divadla - a tu 
som 1 ja, ako sedemročná, po 
prv9 raz stála na doskách, kto
rl! "znamenaft1 svet" • .• 

Odviezli ma vtedy do Prahy 
- do Fl!iglov: boU sme v ro
dine - a tam som mala za
budnúť na krutf ilder. Ujec Ar
nold Fl!igl bol už vtedy uzná
vaným barytonlstom, členom 
ND v Prahe. Prišiel velk9 ve
čer. Teta Floglová ma vzala na 
predstavenie opery Manon od 
Thomasa. Ako velmi vtedy na 
mňa zapOsoblla opera! Pama
tlim sa, že po predstaven! ne
bolo so mnou rel!l. V ušiach ml 
znela hudba a ta som musela 
tancovať! Ako dieťa som bola 
dosf slabá a rodinná rada usa
dila, že viac nemOžem fsf do 
divadla - vraJ 1)riU!Iné vzruše
nie by ml škodilo na nervy. 
Ako "odškodné" som ate dos· 
tata od tety baletDé topánočky 
a od uta Fl!igla gramofónovQ 
nahrávku s baletu Coppélla. 
Ol!arll ma. Ako 16·ro1!ná, u! 
opäf v Martine, som na aka!• 
sl akadémii na tato hudbu tan
covala ... Pravda, eko a-matér. 
Baletu som sa nevenovala, ale 
zostal motou velkou láskou. DI
vadlo som u! neopustila. NaJ
prv som vystupovala v Sloven
skom spevokole, potom uf v 
p:ofestonálnom Slovenskom ko
mornom divadle v Martine pod 
veden tm Andreta Bagara ••• Po 
pol roku Jeho trvania prlllo 
Siovenskf! národné povstanie. 
Vlll!šlna kolegov odišla s Fron
tovým divadlom; Ja som ťlčln
kovale v povstaleckom rozhla
se - a potom som odišla s ro
dinou spllf do Prahy. Nebol fas 
na opáJanie sa hudbou. V ttch 
časoch rezonovali v nlis t6ny, 
vyJadruJtlce dramatlčnosf doby, 

ktoru sme žili a natkratš!ml 
tónmi boli správy o v!Cezstvách 
nad tašlstaml ... 

Ked som bola po prvý raz na 
opernom predstaven! Borisa 
Godunova, priznám sa, nevydr
ža la som do konca. Bola to 
tofká presila nástofčlvého ettu, 
!e som musela odlsf . . . a byt 
sama. Doma som sl potom čas
to prehrávala Musorgského die
la. Fascinovali ma. Po rokoch 
som bola v Trefjakovského ga
lérii v Moskve: nikdy nezabud
nem ne Musorgského ol!l na 
Rloplnovom portréte: na to vy
žarovanie bOJu a utrpenia, ala 
l akébosl vnťltorného svetla, 
svitu . • . Stála som ako omrá
čená. 

Po rokoch som hrale v Gor
kého Posledn9ch. Sama neviem 
prečo, ale hneď po prvom pl'e· 
čltan! hry som sl spomenula 
na Musorgského ol!l na Rlepl
novom portréte, na Ich bOJ, utr
penia - a na leb svit a kdesi 
vo mne sa ozvali tOny Musorg
ského Tanca smrti. V tom oka
mihu som zacttlla podstatu !1-
votného pocitu motel - Gorké
ho-Solia .•• A nátsf tento zá
kladný pocit postavy te pra ber
ca nesmieme d~lež1té. Vlast
ne, nielen pre herca.. . toto 
ast platt pre všetky umeleck6 
druhy, Pamlltám sa z čias det
stvll - mail sme na stano ob
raz akademického maliara Mlt
rovského, volal sa Tosca. VeJ
ml na mňa pOsobll akýmsi 
smútkom ... bol neobyčajne 
tmav9 a ta som sa spytovala 
matky, prečo ujo Mltrovskf na
ma rova l ten obraz v takých 
temných farbách. Mamička ml 
vtedy vysvetlila, !e naňho za
pOsoblla hudba opery Tosca. 
Neskor!He som sama počula 
Toscu - a pochoplla som Mlt
rovského lnšplr.áclu. . .. 

Cechov bovorf: ,.Keď nemám 
slov, dávam hudbu". Al v čl· 
nohernom divadle Jo hudba, 
scénlckli hudba často dOležltým 
komponentom atmosféry, tem
pa, rytmu predstavenia. Napo
máha Iba hercom, ale evokufe 
l city diváka. Pamlltám sa, ked 
sme v Martine ~tudovall Cecho
vovu Cajku, re!lsér Pietor pre
hral na skllške scénlckt1 hudbu, 
ktorťl pre toto predstavenie 
skomponoval zasl. umelec MI
lan Novák. Poi!Qvall sme, počťl
vall.. . a potom nastalo hlbo
ké ticho, tba kde-tu sa obta· 
vila vreckovka, aby chytro zo
trela slzu.. . Bola to presne 
atmosféra pr!bebu "rannet čal
ky", ktortl sme v!etcl cftlll, 
chcell predstevenfm vyJadriť a 
Novlik fu vo svoJeJ skladbe 
priam znásobil. podi!larkot. 

(Z cyklu ro•hlaaovfch ro•
'ruuja l. C.USKA) 

Snlmka: J, Mlnáčová 

Bystrík Režucha 
bilancuje prácu SF 
v Košiciach 

O práci 
tažkostiach 
a 
perspektívach 

Koncom sezóny 1973-74 bude orcbeater StátneJ fllbarm611la 
v Kol lciacb s láv it plate výrol!le avofho prvého koncertu. Bu· 
de to prflefitosť, aby sme sa ohlledll aplit a nUIII, lll ele
le, ktoré sl lnlliiO.cia l orchester ateoovlll, boli rdlae, mali
cherné, alebo vellkálske, i!o se 1 predl8naU aplallo a ak6 
miesto v slovenskeJ kultúre a v hudobaom flvote SFK aaaJ!· 
ma. 

Redakcia liZ ma požiadala, 
aby som nap!sal úvahu o prá
cl, tažkostiach a perspekttvach 
telese z pohfadu hlavného di
rigenta. Prl tel pr!ležltostl mu
sim prlpomenllf koncepciu a 
ciele, ktoré sme sl stanovili prl 
zakladan! SFK. Chcell sme: 

a) založ!t Lnl;utllclu, ktorá 
aktlvne podnecuJe hudobn9 ži
vot, slovenskú budobnQ tvorbu 
a Interpretáciu a nle kratsk9 
symfonický orchester, teda 
menšie teleso lokálneho v9zna
mu, ktoré iba paslvne 1nterpro· 
tuto hudbu; 

b] budovat orchester propor
cionálne v fcdnotllvých nástro
tových skupinách a poučU sa 
na práci V, Tallcha prl zal!lat. 
koch SF; 

c] študovať prednostne kla
stcko-romanttck9 repertoár; 

d) zo slovenske! hudobneJ 
tvorby naštudovávaf naf)epšte 
hodnoty podla stavu budova
nia telesa; 

e) obtodnávat od slovenských 
skladaterov diela špecifického 
zamerania; 

l) spolupracovať a čo nat
lepš!ml hos(uJúclml dirigentmi 
e sólistami; 

g) snažiť sa vystavovať to
leso od začiatku do čo nat
ostretšet konkurencie. 

Predpokladom splnenia (9ch
to bodov te kvalltnli práca fed
ra SFK - symfonického or
chestra. S vfsledkaml, napriek 
prevažne kladnámu hodnoteniu 
kritiky - nie som celkom spo
kojn9. Ale tak to ul v !Ivota 
Interpreta b9va: máloktorf v9-
kon po i!ase obstoJ( pred nfm 
sam9m. Z hladiska uznania 
zvonka za kJQčové považu!Am 
hodnotenie koncertu v Prahe. 
Už pri zakladan! telesa sme sl 
Interno stanovili, že do troch 
rokov mus! teleso vystúpi( v 
hlavnom meste republiky s 
tažk9m programom a v ostrom 
svetle kritiky. Teda: buď, ale
bol Ak neobstoJI, potom sme 
sa utápali v chimérach, proce
nlll vlastné sily a budeme mu· 
slef zmentf koncepciu od zákla
du. Nemenili sme. 

Prl konkrétneJ práci s tola
som url!uJtlclm faktorom bol
a ešte Jo - nfzky vekov9 prie
mer, relat!vne malli sktlsenosf 
a nedostatok trad!cle v špeci
ficky symfonickeJ lnterpretácll. 
Na druheJ strane sll tu klady 
mladostl, ktor6 treba správne 
využ!vaf a usmerňovať, vOJa a 
snaha dosiahnut čo natvyllštu 
llroveň. ... 

Je samozreJmé, že !Ivot pri
náša mnoh6 problémy. Zdá sa 
ml však, že problémy tohto to
lesa sll niekedy až neúnosné. 
Už len otázky pracovného pros
tredia (budovy, Jol akustiky, 
množstva a tlrovna ladtarnr, kd
renta l 1 kvalita vllčšlny uchli
dzačov na dopltlanle symfonic
kého orchestra miestami prt
vádzafťl do ztltalstva. Tieto 
okruhy problémov sl lnlltltllcla 
nemOže vyrlešlf vlastn9ml sila
mt. O umeleckeJ t1rovnl telesa 
- na dlhé desaťročia dopredu 
- sa rozhoduJe už teraz. Roblt 
opatrenia o desaf rokov, bude 
neskoro. Možno nám bude JU. 
to nad t9m. že sme mobil do
siahnut viac. 

Repertoárová politika Je fak
torom, ktor9 mOže rast telesa 
podporiť, ale aJ ublt. Od za
čiatku sma sa snafllt sklbtt po
treby r astu orchestre s požia
davkami koncertnet prevádzky. 
Stanovlll sme s t z4kladn9 kle-

slcko-romantlck9 repertoár a 
tento sme prakticky zvládli. Je
ho uholn9m kametlom te kom· 
plot Beethovenov9ch symfómf. 
ďaleJ skladby viedenského, čes
kého klasicizmu a ruského ro
mantizmu. Preštudovali sme sl 
dramaturgické plány SF zo za· 
kladatefskeJ éry V. Tallcha. I 
v našich programoch hrali vf· 
znamnťl t11ohu tle Isté sklad· 
by. Nosn9m ptuerom zai!latkolf 
orchestra boli symfónie J. 
Haydna, ktoré považuJeme za 
stredobod orchestrálneJ lttera· 
tllry z pedagogického hladiska. 

Konkrétna náplň dramatur
gických plánov závlsf at od 
postupného dobudovávania te· 
lesa. ZačalJ sme so 44 vlest
n9ml hudobn!km.l a boli časy, 
keď sme mail až 22 etálych vf
pomoc! z Iných telles. Dnes u! 
stála výpomoc Ja v9nlmkou, 
hrajeme s 12 pr!maml a or
chester má 80 členov. Je to 
nlfl deflnlt!vny stav. Ako se po. 
darf teleso dobudovať, to zá· 
lež! od kvality uchlidzal!ov o 
Pl'IJatle. 

SFK fa brdá ne uvádzanie 
slovensk9ch skladieb - i!l u! 
starš!cb, alebo vznlkl9ch pria
mo z nášho podnetu. Mysl!m, ~e 
starostllv9m v9berom Jednotil· 
v9ch titulov sma dokázali vy. 
budovať dOveru obecenstva. 
Za~tllpenle slovenskeJ hudby te 
Jednou z cbaraktarlstlckfch 
čtt činnosti SFK. Postupne roz. 
šlruJeme repertoár l z hudby 
20. storoi!la. 

Od zai!latku sme sa snaflll 
prizývať k spolupráci naflep· 
š!ch dirigentov a sóllstov. Je 
Isté, že práca so skutočnými 
osobnosťami mOže rastu telesa 
Iba prosptet. Tu ml zostáva 
s vd'akou pripomenllf obetavosť 
L. Holoubka, L. Slodka, tlr. v. 
Smetlii!ke, J. Prqeata l ostat· 
ných kolegov domácich a za• 
hranli!nýcb, ktorf s velkfm po· 
rozumenfm pre potreby mled6-
ho telesa vyntkajtlco pracovall 
a zanecha ll vfrazné stopy v Je· 
ho doteraJšej exlstencll. 

Je fesn6, f e falllko prtce or
cheetra fe dome, v aboaentaom 
cykle. Ten te osou, okolo kto· 
ref 111 ronffa ko11cart11f IIYot 
mesta, s611stlck6 l komont am· 
bfcle i!lenov orcbestn, cyktae 
komoratch koacertov, Xallckt 
hudobaá Jer l Medslatrodat 
orgenovt featlval, koacertr • 
Iných meattch kraja l Slavell
ske. Zahraoli!nt :ráfa•dy poYa• 
! uJem xa o1dobu i!laaoatl a 
ltátau reprezeatlicla. 

••• 

Vraciam sa ešte raz ne &e· 
i!latok svoJeJ tlvahy. V eprfll 
1974 bude tomu 5 rokov, eo 
odznel prv9 koncert symtonlc· 
kého orchestra SFK. Inltltácle 
vznikla preto, aby bola garan
tom vzniku druhého hudobného 
centra na SlovensKu. Je jasné, 
že podmletluJQclm faktorom te 
tlroveft orchestra. Ttl hodnoU 
at kritika. Bude vlak treba pre
skťlmat. aké potencionálne 
možnosti v tomto hudobnom 
centre stl a ako Ich organizu
Jeme a využ!vame. ro te ob
last, kde, zdá sa ml, eesto ha
zardujeme, 1 lahkfm srdcom 
prechádzame nad probttmemt, 
ktorých nerleienle niekedy od
ďalute dosiahnutie lbe dlelč!cb 
v9sledkov, ale inokedy prlemo 
ohrozute dosiahnutie konečn6-
ho etela. 

BYsniK II!OCH.(, 
šé!dlrtgant ~ Kollca 
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štátne divadlo Košice 

stha opereta , obecenstvom vehementne pob dovaná. 
Mnohoročné skúsenosti dokázali, že košlckf spevoher
nt súbor má naJbližšie k operete klasickej, pre ktorO 
sa nájde rozhodne viacej vhodnfch predstavltelov, ako 
pre modernf muzikál. jedln9 operetný titul sezOny bude 
teda reprezentovať osvedčená a pre publikum stále 
rovnako prHažllvá Nedbalova Pol1k6 krY. Prehlásenie 

~ tomu, te isMmMutgta apery So v KoMclach 
~ ( Mz0ne 1913174 opllt zv!Hené ruky prlmalfm poč· 
1'0!11 ~nft'b premiér (tba 3 tttulyl ), usiluje sa vy rov
mť pN!vall,a teli6n&kych diel v kmeňovom repertoári 
111 p~ech ~epertoárll slovanského. Tak uviedla hned 
mr Z'I~IIIC!kll sezóny - prl pd letltostl os láv 29. vfročla 
$NP - Smet'llllovho Dalibora v hudobnom na!lludovant 
!:Mra o~ f88)áfll6ho umelca Ladislava lloloubka a v 
niM. ~ Bargárovej. l'oprl P.redanej neveste a 
IMtl Hllbanoovov81 bude Dalibor trettm reprezentank>m 
~Jtej opery 1 etlčasnom repertoári košickej opery. 

Dita••. le medaery " drematurJickom Jl6ae 1!173/74, 
ktor6 et un•omujeme, budeme mlieť 'f n .. te•uttceJ 1e· 
a6ae, kedy .. JOi!fta 1 u'fedenlm 1lonn1kel opernej 
ao"tillk)' a 10 ltflo•tm obobatenlm operného reJMrtoá· 
ru, .61tojne 'fJJlnl(. ROMAN SKAEPEK 

C .. kOIIO'fiDikf 'tflHM- UiiiO'f akJadatefOY llllel 
u " lratllla'fe ••• l. okt6bra 1173, u preUa4· 
alct•a •úod•6bo umelca pral. E• .. •• SuciiOII, 
aa nojom u1taao'fujteom nudautf. Cte•owta 'lf· 
boru koaltatonll fetl•otu eúarCJY obecb •úM· 
afcb ni:IO'f 'fO 'fletkfcb otbkacb ukutel!ttlft· 
111 kulttr••l politiky KSe " oblutl ba•olla6111 
ttmeall. CtnOYia 'lfltora &a as•lelll 1....,._ ,.... 
1ed•o••ť apolobf poltap " ldeoYo-t'forlytcb otill· 
~ch a ••jml pri sblllonal abldYOCb •allcll hl· 
ttr. 

Opera DJGT 
KlasloJtý ~f repertoár zestupov.ala doteraz Boro· 

~nCMWt c.p.tra 1<11te!a l80f', k{oríi vbk z per9onálnych 
d6vodM m e je JD()! né MdlrieJ udrža( na programe. 
~ n~ sezóne . tede d ielo 11ahradt jedna z vrcholnfch 
iD,ple1 P. L ta•k~ét.o - Plkod •'-••, uv6<1zaná v 
JCošlclach prv9.krát. 

Operný stíbor Divadla Jozefa Gregora Tajovsk~ho v 
Banskej Bystrici vstupuje do novej sezón11, ktorá sa 
bude rriesf v znamení významného jubilea - 30. vríro
čia vzniku Slovenského národného povstania. 

Prvrím premiérovrím titulom novej sezóny bude Dvo
fákova opera Ce r t a K a č a (október 1973 ), kt oní .,do
máci team" inscenátorov (réžia Koloman Cillík, scéna 
Pavol Herchl, dirigen t Vojtech Javora) pripravuje pre 
svojich malých i veľkých divákov. V decembri 1973 uve
die stíbor DJGT v réžii Bedŕlclla Kr am o s i l a a. 11. 
populárnu operetu Rudolfa Frimla R o s e Mar ll· V ďal
§om poradí budú inscenovan~ opery, ktoré patria k vr
cholným dielam svetovej opernej t vorby: vo februári 
1974 to bude premiéra Verdiho opery O lh e ll o a v 
apríli Massenetova Man o n. Cenrrým prínosom oper
ného sríboru bude posledný premiéro vý titul sezó•ry, 
!.·tor(/ zaznie v celoštátnom uvedení. Patrí novej opere 
slovenského skladatera Tibora Artdrašovana H á i n i 
k o v a ž en a (opera v troch dejst vách na skladateľ o
vo l ibreto, podCa rovnomennej epickej básne P. O. Hviez
doslava). Týmto titulom chce operný stibor d6stojne pri · 
spief k oslavám 30. výročia SNP (jtírt 1974). Zavŕše11ím 
práce v opere pre túto sezónu bttde :;lävnost ný koncert 
k výročiu SNP, ktorý banskobystrickí umelci pripravia 
v spolupráci s umelcami z družobného Juhočeské/to di
oodla : Ces1c-(lch Budéjovíc. EVA MlCHALOVÁ 

CnkOilo'feHkt 'ffbDr nhu aklautaln "''"' 
reprenatMet aalu lladobat kalttra Y nllntdlf. 
koordleont i!IDDOit obldYocb Dárodatcll nbn 
•o nclacb apololúbe úajmu, 'f'YDllelat 11 lkt· 
1eDoltl a laform6cla • 'taitronl:10nj práce. • Kedte ~pom{nan6 opery vy~utú preva!ne hlasy dra

ínetlcll:ébo ~arll'kteru, bolo treba '!)amllt&f aj na uplat· 
ne.nle ly<FJckých materiálov: preto (ako tretiu opernll 
premfélllllj uvedie košická ol)era Mozartovu FIJaron 
.... ba, Jc.tol'á bude sllčasne zastupovať komlck9 žAner. ... 

Mo!na ~n rut()Va(, že nezostal priestor pre uvedenie 
~pery sílčasnej a prfpadne a 1 pred klasickej, ktoreJ ab· 
&encla v Košiciach je viac než c itelná, no z dotera j
ftch dramaturgických plánov vždy vypadla. Súčasná 
audba je zastúpená as pou v dramaturgic kom pláne ba
letu; ten uvedie v jednom večer! Sčedrlnovu baletnú 
'for:zlu Blzetovel C8fmen a Podi'foboddbo maadarlaa 
od Bélu BartOka. V pos ledných sezónach sl košlckt ba
let budoval klas ický repertoár a teraz sa choreografka 
Marllena Halászová po.kllsl vykročlt a J na meneJ vycho
dené cbodnlčky. 

S~sť011 1)t'edsM-Yent košlckt.bo !t&tneho divadla zr 

Bez uménia _ie človek chudobný 
~Dokon~ame :r. 3. s tr. ) 

p r.11emnou podobou - vzpr užila moje pracovné 
zanteten1e. V poko}! s om tu urobtl revfzlu svojich 
ateršteh prác a naptsal rad náročnej§tck skladieb 
r(napw. KOAcerrt pt'& hu~tle a orchester, symfonlc
kt báeeň Nitra a Qper• Pani Ctsvttu). Napokon: 
B ratlls18ft :J1t od Nitry na skok. Vdem, čo sa de je 
v Bratt91ave, sledujem, čo ma má 4nteresovat (aJ 
skladater m ust Ist za kultúrou!]. ZSS ma vždy 
poväoval za svojho a morálne podporonl - a 
lelc sa v Nitre vObec necltlm odlúčený. Napo· 
kon - v Nitre je eelkom pelonf kultúrny :!ivot: 
2 d ivadlá, oblas tná ga léria , jarný a jesennf c yk
lus koncertov, ag lln9 PKO, Jeden z najlep!lfch 
K~·uhoY' p rtaterov umenia v CSSR .. . 

Ako Yieme, y Nitra u "'m poderllo • Istom 
smysle o"tply'fnlt a of i•it hudobnf ll'fot. Nalll 
1te tu pochopenie, spolupracovnlko't', lredlciu7 

- Ja som hudobný ž ivot v Ni tre neo::!ivl l. Uro
btll to !nf. V m inulost! sn o to starali pror. Ro
aloský a zn'dmt nitr ianski mtlovnfcl hudby - bra
t. Stuptcovcl. Po oslobodent sa o rozvoJ hudob· 
~ého Zl.vota v Nitre zas lGžil hlavne Ernest Sev
!Dc dthol'OOnf predseda Kru'hu p1'laterov umenia 
a .; posledntcti troch rokoch Mat•tlt Cerveňanská, 
ter.!J§Ia predsednfčka KPU. Zfskala pre hudobné 
~n'fe lfktfvnu pl'lazeň vedílclch osobnost!, ok· 
ten a mesta. Toto je ukážkou, ako to v na~lch 
mesii!teli má byť: .,otcovia.. mesta a okresu sú 
" ravldelnfml náwtevnlkml koncertov. A podfa 
starého yrfslovla .,Ve rba movet, exempla trahunt" 
aas!edujťi Ich v tom aJ Ich spolupracovnlcl a 
obč&rrla . V Nit re som, samozrejme, k dispozic ii 
tým, čo ma potrebuľťl (PKO, Dom osvety, súbory, 
a td.] i jednotlivcom, ktorf sa chcú v hudbe 
vzdeláva( (dir igovanie, skladba , _ ln~trumentácla }. 
V Máji t. r. us poriadal PKO v Nitre sifaž s ólistov 
spevitrov a ~ nlltrumentallstov pod názvom Nitrian
ska lutna. Zt1častnlla sa je) mládd od 13 do 18 
roko'/ Sl\fa! mala s lubnf priebeh aj výsledok. 
Na b~d6ci rok t"ozšfrl sa s'Q.faž na ceľú nltrJan
sku oblast a - v prvom kole bude pOII'Inná sklll rl 
ba slovenského au to ra. Is totne to uvila l ZSS, 
SHF a našl skladatelia . Nltl'llansku lutnu celkom 
~spe~ne zorganizovalo oddelenie v9chovy a mlá· 
d eža pri PKO v Nitre. S prot. Rosinskfm a ďal
!fmt odbornfkml sme pri tom rad i pomohli. Dom 
05Vety v Nitre prevádza zápis rudov9Ch plesni 
~ nltnlallskeJ oblastJ. Mysllm s l, že Je to posled· 
n6 knca:' zapfsaf, čo je ešte v teréne flvé. (Za
p lsuj6 sa aJ t ance]. Zapojeni sme aj do sl\ťažf 
Uujmovej umeleckej činnosti , ktoré poriada ROJI 
a td. !«>boty je d()l)1. Eš te nlekolko slov k mOjmu 
novému domovu (som tu 9 rokov): Nitra ma pri· 
)ela celkom normálne . . Anl sme nevedeli, ako s me 
sa sprJ&teUI1. Na ulici ma poznajú obl:!an la ako 
to'lto ,.čo cbodt stále s nákupnou t aš kou" (nemám 
:pád a ktovn) - otcovia mesta a hudobné kruhy 
ma prJjalt p rratelsky, mOžem poveda( - s rados· 
tou. Je 't.o dnes vzájomná láska. Nitra Je pek
a ým mestom. 

Ako flea OV ZSS, jeden :1 m"• mlmobratlllD'f· 
Wlfcb, 'fidlte late •peclflcky aJ budobni problli· 
lllJ 1loY•1kfiho yJdleka a salllt_e u o leb n .. to
•1• l rielenle ua p6de Z'fliau. Co podfa d1 patri 
k ttm natektu6lnejlfm otbkam, ktorfi 1a saatl 
rtlllť OV ZSS v tomto smere? 

- Je by som diagnózu bolesti slovenského Vl· 
d leka r o:z!lrJl '8] na Bratislavu. Ani ona ešte v 
lbke k umeniu .,nebrilfruje". PritahuJG nás sfce 
velkolepé poduJatia (fllharmonlcké) , horšf Je v~ak 
vztah našinca k opere, malý záujem Je o ko
morn(i hudbu (v Nitre dobr9]. Chvtlu to ešte p~ 
~vá, kfm sa ako celok staneme národom kul· 
t4h'y a umenia mllcvnfm. Ako by sa to dalo 
kurlrova(''? Násilne asi tak, že by z Bratislavy 

~ysfdtlll tých, čo pod kepJenkom náreku, te sa 
chcÍJ (odpus tte ) .,kuit'lírne _ vyžfvaf", pr&lladllt a 
reanzovall v Bratislave (a teraz tam žij6 ako lg· 
norantt umenia] - a nahradili Ich skutočn9m l 
prlatefml umenia. Podobne na vidieku. OaieJ, že 
by s me odhovoril i o d umle r·a nia startch prla
telov umenia . • • Ale špásy nabok l Muslme VJ.-

trvalo dvfhaf estetlckf cit mládeže: k'ldV bude 
na našich š kol6ch viac hodin estetic keJ vfcho 
vy, kedy bud(r len dobr! odbornfc l na miestach 
umeleckej výchovy v PKO a v Domoch osvety? 
Rovnako vyt rvalo mustme zfsk'avat pre dobrú hud· 
bu dospe lých (správnejšfm hudobnfm programom 
v rozhlase, v televfzll, v Kruhoch prlatefov hud
by a pod.}. OaleJ by bolo správne a Iste účinné. 
keby naše vysoké politické mies ta žiadali dOrazne 
od svoJIC'h predstavltefov (a teda našich) hibšf 
a akttvny zllujem o umenie a kultúru. ,.Verba 
movent . . . " Proti ch alo a autománll je potreb· 
né otvorene vyslovi ť pravdu, že bez kultúry a u· 
menia Je národ a človek úbohf. Ešte s a táto 
pravda u nás nenosf, ba ani nevyslovuje. Premno· 
hf naš inec ml! dom, v garáži auto, na horá ch 
chatu - a sám Je kultúrnym analfabetom. 
Obráťme u vlak k nleJ t"torlnj práci: 'f po

slednom č .. e ste ukonl!ill OJHiru PANI OSVITU 
podla lpaniel&keho dremetlka A. C11onu. Co da 
zauJelo na teJto tfime - • napokon: aké 1cénlc· 
kfi l kompozll!né JOStopy 1te pou l!lll pri jej OJI!r· 
nom l praco'flnf7 

- Sesťkrát s om videl v nit r ianskom divad le 
Casonovu PANI úSVITU. Po š tvrtý raz bolo ml 
Jas né, že tá to krásna dráma Je akoby stvorená 
pre operu. A to a ko celok - l v dielčeJ výstavbe. 
Je to hra o dOvere prostého človeka v život l v 
smrt, plná dramatického vzruchu, pravdy, zvra· 
tov a napätia. Celá je predchnutá eut·Opskym cl· 
tentm a európskou kultílrou. DeJ sa rovnako mOže 
odohrávať v Spanlelsku ako u nás. Aké som po
užil pri zhudobňovanf postupy? Nuž to, čo viem 
o opere minulosti, čo sa ml páč i na dnešneJ r pr i
Jfmam len to, čo viem ,.strávlf"}, formy ml po
máhal tvorl t deJ (obsah). A, pravda, nechcel som 
opustiť svoJ rukopis. Kto vie, ako to dQpadne? 
Dúfam, že velkf majster Casona ml niečo z ne· 
dostatkov odpusti pre lásku, s akou 90m PANI 
OSVITU zhudobňoval. 

Dhnejlle roky 'fO Yale! t'forba li bohaté ne 
m110'f6 pluaJl, ale eatml Da prácu 1 folkl6rom. 
Mlealte u k tejto práci nátlt - a aktm po1tu· 
pom7 late •l tu sa I!HOID amaalt e1tetlckt Ideál 
t"tOrcu l obaceDit'fa. 

- Vždy sa ml prlečll názov masová pleset1. Na
páčil sa ml. Lepšie sa ml pozdával termln - bu· 
d(JYatefská. Bolo by ale postačilo slovo nová ple· 
seň. Teda táto pleseň v podobe z r. 1949-53 s a 
už pfsat nedá. Hlavne nie v pochodoval forme, 
musi byt rytmicky bohatšia a musi ma ť lepšie texty. 
Ku ct i našeJ slovenskeJ masovej piesni mO::!em 
pripomenú(, t e u! vtedy bola dost zaujlmavá a 
svojská. Práca s folk lórom Je robota milá, má 
vOňu rodneJ zeme. K tej sa sporadicky oote vrá· 
tlm. Mys llm sl, že je to aJ mojou povinnosťou . 
Neviem, čl to bude patriť do stlpca te jto odpo
vede, ale chcel by som vys lovi( názor, že Je ško· 
da, te sa u nb ešte aspoň 10 rokov nepokračo
valo v tvorbe, povedal by som .,národneJ klasJ
ky". Aby bolo Jasné, čo mám na mysli, uvediem 
Krútňavu , Jánošika a ak dovollte - aj moju spe· 
vohru Máje, v orchestrálnej a symfonickeJ tvor
be suitou Dolu Váhom, Slovel1Skú suitu, Povesti 
o rodnom kraJI atd. Skoro sme odbehli z te jto 
cesty, hoci Iud prl}al tOto tvorbu s vefkou sv"., 
patlou, videl v nej seba, svoje osudy. Hudba by 
nemala byť závod1skom, na ktorom, ak vyraz[ Je· 
den Jazdec, utekajd vš etci. Tf, čo vedeli roblf 
v spomlnanom št91e, mali v te jto tvorbe pokra· 
čovat. Bude nám to chfbaf. 

Napoko• jedau tradll!at, no l!ltatela aautfm•
jtcu otbku: ne l!om pracuJete " raku l'fOjbo 11-
'fotn6ho jubilea, a akfmi pláeml ntupujate do 
aa11Hoj6cicb, rud1ky l umelecky sreltch daf7 

- Momentálne nerobfm nič, oddychuJem. Rád 
by som však naptsal hudbu k baletu. Láka ma to 
už dávno. V tomto smere mtt vzpružila l nedávna 
cesta do Leningradu a Moskvy, kde som Videl 
viaceré pekné baletné Inscenácie. Páčil by sa ml 
námet - povest o niektorom s lovenskom hrade 
Ale deflnlttvne som sa nerozhodol Budem v§ak 
musieť, lebo •• ml už !lada tuho r obt t . . . 

OtúkJ: f. UISINYOV A 

Z'fláltau poaoreo1( bude •tbor " ••JIIlta
obdobf •••o•et otbklm •fcbo•y a uplataaala 
mledfcb hudobefcb umllCO'f, otbkam dulekn· 
tldcle hudobaébo ll'fota 1 o1obitatm d6ruom ae 
ronoJ lánro'f', ktor6 111ajt llrokt apoloi!ealkf 'ff· 
zaam. V teJto &i'flllOitl •fbnr konltatnel, le b1· 
de nutafi prekonať 'fply'fy komerclouella6cla, kto· 
r6 br6ale plndnfimu 1 ňestranllfimu ro1ntu a 
•l n6jomnej •tmena hodllllt mttdal obldnme U· 
llml národnfml kult6raml. 

CtenO'fla Cnkoalo•enlkébo •tboru 'fJilorill u 
tomto nudnutf roabori!ent protest Jrotl , ..... 
~ledonnlu pokroko'tfcb afl 'f Chile a •Yiadrlll .. -
ČIIDI pld IOiidarltu s boJom rudu Jtllaet AM· 
rlky •• demokratla6ola a pokrok. 

. 
VIl. prehliadka mladých koncertných· umelcow 

Na 
vysol<ei 
, . 
urovni 
Ili. 

V tomto ll1le koai!fme ros· 
1labla bodeote•le VIl. preblled
ky mll•fch koacertafcb umel· 
co• • Treni!lan1kycb TeJII· 
ciach. Veaonll 1me tel JO· 
meue nfkt Jrleator • tobo 
dll'fodu. le 1me 1l •••0111f, akt 
•tsnam m6 aerl6ane 1hodaote· 
nie knllt •ntaputiclcb IDter
preto'f tNI leb ltert do •••· 
leck6bo l l•ota. 

SPEV ACI 

Galériu hotových umelcov za. 
stupovala v Trenčianskych Tep. 
llctach sOilstka opery SND 
M11de HaJ6uyO'f6, ktorá v 
r6mcl JubileJného koncertu ná
rodného umelca E. Suchoňa 
uviedla na profesionálneJ ume· 
lP.ckeJ Grovnl, s vyvá::!enýmlln
terpretačnfml parametrami Je· 
ho plesňovt cyklus Ad astra 
na slová S. Záryho. 

Sfubné s(J perspeklfvy odcho
vanca bratislavského konzerva
tória, vltaza tohtoročneJ celo· 
š tátnej speváckeJ sOtaže M. 
Schneidra-Trnavského, sOllstu 
opery SND - Petra O'forak6ho. 
Krásny kovov9 tenor talianske
ho tlmbru, vydarené výllky, po
merná vyrovnanosť hlasových 
registrov, ekonomika dychu, In· 
tellgencta preJavu, sympatický 
zjav, §lrok6 v9razové možnos ti 
a mladf vek (má 22 rokov} síl 
t~ml najprlaznlveJš fml predpo
kladmi pre úspešnú kariéru. 

OaJš le prekvapenie prehliad
ky pripravil sólista košickeJ 
opery, basista Ser1•1 Kopi!ák, 
nosltel 3. ceny medzinárodnej 
s útafe PražskeJ Jari. Hodnota 
materiálu, presvedčivosť a hlb
ka preJavu v lyrlckfch l dra
matlckfch plesňech, svoJrázna 
ušfachtllosf a silná osobnosť, 
zaradili Kopčákov výkon medzi 
najsilnejšie zážitky prehliadky. 

K prfnosom prehliadky tre
bil zaradi( aj pekne 'POSadený, 
vyrovnaný soprán Eleay Ha•••· 
IO"teJ, s ólistky Divadla jonáša 
Záborského v Pre!love, noslter
ky ll. ceny v S(tťažt M. Schneid
ra -Trnavského. Hlasové kvali
ty a pomerne široké v9razov6 

možnosti s núbia sa u telto lfllto 
váčky SO Z8Jli188ŽOVBnosfOU l 
ci tlivým prlstupom al ll prob
lematike štýlu. 

Noslter 111. ceny z Troavtll .. 
ho s!ltaže, česk9 host lift ,.. 
derta, sOlista AUS-u Vfta N., 
Jedlého má k dlspeztcll zdat
ný hlasový fond, zretelnO tfo 
s lovnost a v nie poslednom rto 
de 1 prirodzenú muztkalltlL 
Miestami nám ch9bala Istota 
výšok a výrazneJšia dlferenclj. 
cia tOnu. 

Držltelka deleneJ IU. ceny na 
medzinárodneJ súťafl Prafskel 
Jari, sopranistka M6rl1 'hrle
d-Pini!ková vie skutočne ob
d ivuhodne narábať so svo .. 
krehkfm. ohybnfm hlasom. Jel 
doménou je svet melaocb611t, 
vrllcneJ lyriky, no dobre nl» 
la l noblesu a technické ~U. 
Ile náročných kolorattlr • 6rt1 
Constanzy z Mozartovej opery 
únos zo Serailu. 

Celkove prtaznlvejšf do1811 
než v mlnul.,m roku tBIIIICMo 
la E•a BlabO'fá, ktorá svopa 
(technicky vš ak nie v!dy spo. 
lahllvým) spevom dokumuto
vala blfzky vzťah k p6vodlltl 
slovenskej vokálneJ tvorbe. Na 
súťaži v .Trnave zfskala pretO
to vlastnost (za naštudovlltle 
Holoubkovho cyklu Mladoafl 
cenu SHF. ...... 

Na matJné slovenskej tvorbp 
sa dostavil zo svojho al1stJ'8CII. 
nla v Trenčfne (pred cestou u 
XXI. medzinárodnO polyfonlclrt 
súfa! do talianskeho Arewll 
Bretlllankt komomt 1bor .t 
MDKO, ktor9 pod vedenfm pret 
A. Kállaya uvtedol časf zo slo
venského koncertného reper. 
toáru. A'!. na men!le nezrov .. 
losH v súhre r9chlych tlsekOt 
Mlkulov9ch LOčnych hler a. 
nechalo vystOpenle sťiboru veJ. 
ml prlaznlv9 dojem. Vysolr6 
miera hudobnosti, tecbolcllt 
pohotovost. krásne vypram• 
né naJmll JemneJšie P116Jt, 
zmysel pre š t91 dávali j..., 
obraz o velkých mo!nostllcl 
tohto, obsadenfm skOr stndaa 
velkého, než komorného taJe. 
sa. ... 

PrebUa•.t• • T~rpHclecll • 
1koai!Jla. Bola akcloa r .. ....., 
llo mulclronnla, prllderl .... 
nt'abu lnterpreto'f k proll.._ 
tika dl!aaaej t'forby. Bola .,.. 
dectyom lmllltaef Jr6ce .... 
budobafcb al!llllt, ktort. 1111 
to •okasuj6 Yflledky u ..,.. 
llacb, obatoje aerea i " ...... 
n6rodnef konlcurencll. Alco • 
ukásalo Y fepllclacb, ..... 
me aat o osud 11e'f1 ..... 
koacerta6bo ume11la " •111& 
leJ budtoa01t1 aljak6 .-". 
Sti!aaae dak 'tflledky ..., 
hliadky JrGYokutt k ~ 
1!1 by alaktori ytkoay H1181111 
nel!nlf OPUS, alebo ..,.. ~ 
roahla& - prá'fe " leb ... 
nej, ,.,rom nlefoatl JOl .. 
aeJ po•obe. 

VLADINb C1Ja 



Z 9alérie SND 

jarmua Smyčková 

noel, Rossiniho Rosina, Donlzettl· 
ho Maria a Norína, Verdiho Gllda, 
Pucclntho Musetta, Thomasova 
Ph ilina • .. 

Spevácke schopnosti Jarmily 

ké koioratúrne partie ä občasn'é 
v~lety do sfér subretného, čl vy· 
s tovene Jyrlck6ho sopránu. Je l Ro
sina stála na špičke speváckych 
v~konov v poslednom bratislav-

GRAMO'RECEN-ZIA 
V marcoveJ premiére Strausso

·W f Ariadny na Naxe z roku 1966 
u púta la pozornosť návštevnlkov 
o pery SND subtllna koloraturka, 
tn·avo sa pohybu(llca v spleti 
ozdOb a nekonečných škál nároč
l'lého, "krkolomného" partu Zerbi
.aetty. Mlmorladny spevácky v~kon 

,ttosťutúceJ sopranis tky vyustll v 
úvode budúcej sezóny do angaž

_m án. Do súboru opery Slovens ké
ho národného divadla nastuplla 
jarml~a Smyčková už s desaťse
zOnnyml skúsenosťami, nai'!erpaný
rnl v opavskej opere. V malom, 
záJazdovom spevohernom telese 
účln.kovala pln~ch sedem rokov v 
zbore (s občasnými v~letml do 
sólov~ch postav1tlek 1 náročnef
~lch postáv), posledné trt sezOny 
na poste sOllstky. Ked prišla do 
.Bratislavy, mala už na svojom 
'Umeleckom konte také mimoriadne 
fi umelecky úspešne zvládnuté prl
ležltostl ako je Flametta zo Sup
ipébo Boccaccia, Laura z Mlllocke
r.ovho Zobravého študenta, Sme· 
tanova Barfa a Bla!enka, Mozar
tova Bloada, Zerllna a kráfovná 

Smyčkovoj našlt plné uplatnenie 
hned v prvej bratis lavs keJ sezOne. 
Doš tudováva Violettu do staršej 
Inscenácie Traviaty - po detskej 
postavlčko v Albertovi llerrlngovl 
nasleduje premiérov~ Amor v uve
den( Gluckovho Orfea a Eurydlky 
[s odstupom času preberá nároč
n~ part Eurydlky ), grOCka Adela 
v pokuse o vzkriesenie Rossiniho 
GrOfa Oryho, Flamfnia v jedinom 
predstavenl Haydnovef buffy Svet 
na Mesiaci. Sedem sezOn jarmily 
Smyčkovej v opere SND reprezentu
Je vyše dvadsiatka úspešne zvlád
nut~ch postáv 1 menšlch úloh, ty
povo priam i.lt~ch na drobnú, diev
čenskú postavlčku umelkyne. Z 
kost~mu vesele j komedlantky Es
meraldy prooblleka sa do nohavl
člek bo(azllvtího kucbúrika z Ru
salky z bizarnej masky ministra 
v Benešove! opere Cisárove nové 
šaty meni sa tel tvár na zúfal~ 
v~zor utrápenej, vyhladovalej že
ny v eplzOdnom, ale pre atmos fé
ru diela tak v~aznom "sOličku" 
z Martlmiho Gréckych pašU. 

Na čele umeleck~ch pozltlv Jar
mily Smyčkovet stoja, pravda, ver-

. s kom naštudovanl Barbiera zo Se
villy [1968), Glldnu sa v~razne po
dterala na priaznivom ohlase "ta
lianskeho" Rigoletta [1970). Popri 
Gilde a VIolette stoj! za pozor
nosť a t tel Oak6r z obnoveného 
naštudovania Maš karného bálu 
r 1970), v striebristej hlasovej nit
ka vlnúcl sa nad ensemblaml. je 
len pochoplterntí, že vzdušn~ ko
loratúrny soprán sa cltl "doma• 
v prlehfadných partoch klaslclsllc
kof a barokoveJ opery - dokla
dom te SmyčkovoJ Romllda z Xer
xa, Zuzanka z Figarove j svadby, 
Marcellna z Fldélte. Po nevermt 
llčllvof minulej sezóne, ktorá v 
konštelácii verkých, exponovan~ch 
titulov nepr1nlesla koloratúrnemu 
sopránu jarmily Smyčkovej (s v~
nlmkou Micaely) vllčlUe prUežltos-
11, s tretáva sa umelkyi1a v t~chto 
di\ocb opäf s Jednou zo svoflch 
llspešn~ch opavsk~ch postáv. V 
pripravovaneJ 1nscenácll Donlzettl· 
ho Dona Pasquala vytvor! ťílohu 
koketneJ, vtipneJ a prešlbanet mia· 
dej vdovy Noriny. 

ltladár Móžl so SlovenskOm kvartetom pri vystúpení na BHS 1973. Snfmka: V. HAk 
' 

Siroký umelecký záber AladAra Mňžiho 
Da.. 50·rol:nf slovan· 

akt amelec-husllsta, za
e16lllf umelec ALADÁR 
MOll sa zaraďuje medzi 
tfch Interpretov, ktorí 
aa v priebehu svojej pra
ll:e konlrontovali so viet
kfml apiaobmi umelec
kal práce, aká te v Ich 
odbore možná. Vo svo
jom doterajiom vývo ji 
preliel od orchestrá lne
ho hráča cez s61ovú in
terpretáciu, hru v sláčl
ko.om kvartete, v ko
mornom orcbestrt - ai 
po prácu pedagogicky 
zameranú. To nás pod
nietilo požiadať umelca, 
aby - práve teraz, ked' 
stoji na určitom rozbra
al svojho !Ivota - za
ujal postoj k jcdnotli
•fm problémom umelec· 

kel a pedagogickej pova· 
by, aby nám osve tlil roz· 
dielne l spoločné mo
menty svojej práce tak, 
ako na no bfodl z dnes 
dosiahnutého uhla: 

venskef filharmónii zts
kalo úspechy doma 1 v 
zahranlčf. Spllmenlom 
len tlo najhlavnejš ie oce
nenia: Laureátstve mes
ta' Bratis lavy, Cena čes
koslovensk~ch skladate
rov a Laureátstve štátnej 
ceny CSSR. Samozrejme, 
v kvartete sa treba tak
mer odosobnlt, lebo hra 
v ensombll znamená: byt 
súčasťou spoluhráčov. 
dosiahnut za každú cenu 
spoločného menovatora. 

e Na prv~ pohlad sa 
zdá, žo robím trochu pri
mnoho, ale mysUm, žo to 
dokonca potrebné roblf 
"všetko". Pre mi\a osob
ne je to Ideálny prfpad, 
lebo dáva prlležltosf k 
nadobúdanlu pohotovosti, 
dísclpl!ny, skúsenosti a 
nepociťujem to ako trieš
tenie. V sOiovet hre vy
užlvam možnosti tak, aby 
zodpovedali motel pred
s tavo o diele. 

e Práca v orchestri? 
Možno to znie paradox
no, ale l to robím rád. 
Od absolvovania Vysoko( 
š koly vo VIedni sedlm 31 
rokov za pultom prvého 
hus listu - koncertného 
majs tra - v SOCR. Bol 
som vždy partnerom dl-

e Hlavné ťažisko mo
je f práce vídlm v hre v 
sláčikovom kvarteto. Slo
vens ké kvarteto pri Slo-

TVORBA 
IVAN HRUSOVSKf: TRI SKLADBY pre 

klavír (SONATA por plano!orte n. 2 ) 

Tri skladby Ivana Hrušovského z roku 
1969 sú kontlnultn~m rozvljanfm te

ho viacmeneJ ustálenej hudobnej rečl a 
svoJim budobn~m obsahom nadväzujú na 
jeho Prvú klavfrnu sonátu. Z toho dO
vodu Im autor určll l spoločný názov -
Sonata por p1ano!orte nr. 2. ... 
Jednotllvé skladby, tvoriace túto Hru· 

§ovského sonátu, nesú označenie : 
!'antasla pollmodallca, Os tlnato a Tocca
t. cromatlca, -o-
Prv' skladba cyklu - Fantasta poll

modaHca je vybudovaná na tro(dtel
ttef formovej schéme s úvodom a skrá
tenou reprlzou, pričom stredn~ diel 
(Fantasta. Adagio molto) je charakteris
tický dynamtck~m evolučn~m rozv!jan!m 
materiálu, naznačeného v úvode s klad
by. Skladbu otvára Introdukcia (Grave 1 
s výraznou improvizačne ladenou faktú
rou, v ktoreJ je prezentovaná základná 
tOnová kostra skladby: modus b-h-cls-d
-e-t-g-as-(b ) s charakteristlck~m strlo
danlm malej a vorkoJ sekundy. Polymo
dálna sadzba, ktorú autor naznačuJe už 
v názve t e jto časti sonáty, te tvorená Sl· 
multánnym, resp. sukceslvnym znenlm 
uvedeného modu a jeho transpozlcll, ne 
raz spolu s využlvanlm dvanásťtónovet 
rady a dodeka!onlcke) techniky vObec 
(pričom nemožno hovorU o striktnej 
dvanásttónovej kompozične) technoi0-
&111}. 7io fakt(lre skladby, dominuJ ll llo· 

rlzontálne l vertikálno polymodálne tva
ry s kulminačn~m pásmom v strednej 
t astl (Poco plu mosso a dalej) notovanej 
na troch osnovách bez použlvanla tak
tového členeniu hudobného priebehu. 
Kým tento stredn~ evolučn~ úsek dis po
nuje rOznyml dynamtck~ml odtieňmi (od 
pp až po sfff), krajné diely možno cha
rakterizovať ako dynamicky statické 
r dominuje v nich dynamick~ stupeň pp). 
Fantastu uzatvára skrátená repríza 
úvodného dielu. 

f ormovo vermt priezračné Ostlnato 
(druhá časf sonáty) je dokladom 

autorovho originálneho prístupu k vy· 
užitiu dvanásttOnovet kompozičnej tech
niky. Skladba pozostáva z témy s dva
nás tlml variáciami nad os tlnátne zne(O
clm dvanásttónov~m tvarom. Základn~m 
prvkom Ostlnata fo 12-tónová rada c-dos
-h-b-d-es-a-gls-e-.f-g-fls so symetrickou 
rormou tvorenou striedaním Intervalov 
malej a verkef sekundy a verkej tercie. 
Celkovú formu Ostlnata je možné cha
rakterizovať dvojdielnosťou, pričom dru
hý diel sa má voči prvému ako Inverzia 
! avšak nie "doslovná" ). Ortgtnál uve
deneJ rady vystupuje počas celého prvé 
ho dielu skladby v podobe ostlnata, roz
loženého v celom tOnovom rozsahu kla
viatúry, a to na js kOr ako ·téma (sólo) 
a potom v úloho ostlnata sprevádzaného 
bud rakom dvanásttOnovet rady, a lebo 
joj voin~m rozvljanlm s neustále sa za
husťujúcou faktúrou, s použlvanfm rôz
nych oktávov~ch dlspozlcU tednotllv~ch 
tOn ov rady (témy). Predelom obidvoch 
dielov Ostlnata te kulminačné pásmo cir
ca v strede tejto čilstl sonáty, po kto
rom dochádza k zmene v ostlna tnej fi 
gúre .... nam,esto P.Ovodnépo dvanásť-

JAROSLAV BLAHO 

r lgenta a ak pocltu(em, 
že Ide o slinil umeleckú 
osobnosť, zastávam ná
zor preberania koncep
cle úplne. Stáva sa však 
aj to, že dlrlgeutova kon
cepcia nie te naflepsía, 
tak sa snažlm pomôcť, 
ale aj v tom prípado s1:1 
orchester mus[ podriadil. 
V priebehu 31 rokov pra
xe sme však zažlll aj ta
ku sltuOclu, že dirigent 
musel odfsf ... e Vediem Bratislav
sk~cll komorn~ch sOIIs
tov a hoci sme úspe!me 
vystupovali at v zahra· 
nití (Rakúsko, Maďar
sko, Spanlelsko, Dán
sko), v Bratislave sme 
hrali prv~ raz v rámci 
Jetn~ch koncertov na 
nádvorl Starej radnice. 
Tento súbor ml Jež! na 
srdcl. Chcem v ňom sú· 
stred!( v prvom r ade s vo
jich žiakov, ktorl takto 
dostávajú prlležitost a j 
k sOllstlckým výs tupom, 
resp. k hre v lntlmnet
som obsadenl. Dramatur
gicky sa sústreďujeme na 
barokovO hudllu - z di
daktických dôvodov. Po
stupne budeme prechá
dza( aJ na hudbu sOčas
n~ch skladate rov. 

e Som činn~ af ako 
pedagOg na konzervató
riu. K žiakom mám ver
ml vrel~ vzťah. Mysllm 
s i, že hovoria ako fa a 
tento pocit je krásny. Pri 
vyučovani využlvam tech
niku ako stavebn~ mate
riá l a paralelne budu
tem tzv. v~raz. Celkovo 
mám rozvrhnutý vyučo
vacl materiál na tzv. 
technickú hodinu a na 
hodinu, kde sa zapodie
vame s prednesom - v~-

Arnold Schonberg: PIERRO'l LUNAJRE 

© Supraphon. mono O 121227, stereo 1121227 

jedným z pozoruhodn~ch diel, svoflm rokom vzniku 
a v~znamom patriacim už medzi klasiku hudby 20. sto• 
ročla fo Picrrot Junaire, op. 21 Arnolda Schonberga, po~ 
predného predstavltera nie len jedného smeru a prokla• 
mátora Jednej kompozlčno-technlckef metódy, ale a t 
s ilnej umeleckej osobnosti. Monodráma - "Trikrát so· 
dem básni z diela Alberta Glrauda Plerrot lunalre, pre 
hovoren~ hlas, klavlr, fl autu (pikolu) , klarinet (bas k la. 
rlnet), husle (violu) a vlolonl:elo", ako znie presn~ ná· 
zov skladby - vznikla v roku 1911, v čase, kedy 
Schonberg uzatvára jednu etapu svojho kompozičnóho 
vyvoja, dovršuje expresionistiek~ š týl, tažlacl z osa
mostatnenia chromatlcktího totálu. Zrušenie prlnclpu 
centra, funkcii, smern~ch tendencii a modulačného PO• 
hybu, bohatstvom ktor~ch prekypovala hudba neskorOho 
romantizmu, bolo Jednou z umeleck~ch reakcii nastu· 
pufúce) generácie voči minulosti. Pritom fo však Pier• 
rot lunalre vlastne pokračovanlm romantick~ch ten· 
dencll: v~razová s ila programovo ťažiaca zo sugestlv· 
neho. nourolického až morbldneho textu belgického 
symbolistu Glrauda, tradič ná forma. rytmus - nov.t 
je len psychologická vyhrotenosf atmosféry a tvárne 
prostriedky. Preto mal vlas tne Plerrot us pech pri bOL· 
llnskej premiére v roku 1912 - pri uvádzanl Schonber
gov~ch die l tak~ ojedinelý. S nepochopením vlacer~cli 
hudobnlkov, medzi nimi at Igora Stravinského, stretol 
sa part speváčky - Sprechgesang, hlavná z ložka, ktorá 
konce.ntrufe premenllvosr nálad a súčasne je úskaUm, 
o ktorO sa rozbljall mnohO pokusy o správne l menet 
správne Interpretácie. Práve nes mierna náročnosť, s 
akou te s pojená interpretácia Plerrota spOsobUa, že 
nejestvuJe vera nahrávok, ktoré by zodpovedall duchu 
skladby a atmosfére, v akeJ sa uskutočnilo premiérové 
uvedenie pod Schonborgovou taktovkou a za účmko
vanla horotky Albertfny Zehmeovej [ktoret výkon s l 
sklad oter vysoko cenil). Preto možno s vďakou kvitovať 
skutočnost, že vynikajúci v~kon skladatela a dirigenta 
Pierra Bouleza, Helgy Pllarczykovej a komorného súbo· 
ru Domalne Musicale prl Interpretačnom stvárnent toh· 
to diela zaznamenala !Irma Everest a žo proslrcdnlc· 
tvom licencie s VEB Deutsche Gramophon Gesellschatť 
a s polupráce s Hl-fi klubom ho pre svoflch členov za· 
dovážil Gramofónový klub. Brilantn~ v~kon Interpretov 
je znásoben~ v~bornou technickou r ealizáciou nahrávky, 
ktorá sa prezentuje v es teticky vkusnom obale - s re· 
produkciou tematicky príbuzného obrazu juana MlrOa. 

razom, š týlom a pod. V 
mojej triede pos kytu(em 
žiakovi [l ked reš pektu
jem jeho sklony vo v~-

ĽUBOMIR CHALUPKA 

bere) v prvom rade to, 
čo potrebuje - a až po· 
tom to, čo on chce . . . 
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tónového tvaru pod dalš!mi varlácaml 
znie ostlnato vytvorené rakom témy. 
Tento druh~ diel s kladby má opačnu 
tendenciu 1 v sadzbe postupným 
zrledovanlm faktúry konč! morendo 
uvodenlm tOnového materiálu s kladby. 
Dynamická forma tejto časti sonáty je 
tvorená oblúkom od ppp k ff s návra
tom k pOvodne( dynamickej polohe; 
možno povedaf, že sleduje celkov ťi ten
denciu s kladby (sadzbu, tempo, gradač
né pásmo v s trede a pod.). Ostlnato je 
notované bez taktov~ch čiar, orientač
ným prostriedkom sú ohraničenia jed
notllv~ch variácU a označenie tónov tvo· 
rlaclclil ostlnato pomocou spojovaceJ U
nie. 

vané Ion množstvom nOt pod Jedným 
( šestnástlnov~m) spoločn~m trámcom a 
vypl~vajú z vlastného molodlcko-rytmlc
kého obltlku. Dynamika to určená velmi 
striedmo, pohybuje sa hlavne v s tred· 
n~ch polohách s v~nlmkou akcentova
n~ch tOnov, vystupujúcich v roll kon· 
trastného prvku k moto perpetua. Stred
n~ diel Toccaty cromatlcy je charakte· 
rlstlck~ svojou bipolaritou. Na pomer· 
ne krátkom časovom priestore Hrušov
sk~ využlva časté s triedanie dvoch bio· 
kov: webernovsky ladeného Adagto mol· 
to (s metrlck~m členenlml ) a VIvace s 
fragmentami predchádzajúceho priebehu 
toccaty. Kontrast ťísečného Adagio a 
kontlnultného toku vo VIvace je zvýraz· 
nen~ l dynamicky (Adagio - ppp-pp, 
VIvace - dlmlnuendo, forte), Spojovo· 
clm článkom stredného dielu s reprlzo· 
v~m llsekom skladby Je nlekolkokrát sa 
opakuJúce Allegro s neustále narastaJtl· 
cim zahusťovanlm Qderného toccatového 
pohybu a teho metra. Reprlzov~ diel sa 
od úvodného Ušl vystriedaním šestnásti
nového pohybu trlolov~m členenfm osU· 
nátnych figúr a pasážf. Kodu skladby -
a tým l záver Hrušovs kého Druhej kla· 
vlrnef sonáty - tvori trllkové ostlnato 
so secco zaznlevantm pou21tého (ch ro· 
matlckého) materiálu v soptlmov9ch su· 
zvukoch. 

... 
DOsto(ným záverom C}'klu troch skla

dieb te Toccata cromatlca, brilantná 
skladba s elektn~m využltlm klavfrne( 
prstove J techniky. Toccata, podobne oko 
prvá čast sonáty, je v rámci svofej vor
nej evolučneJ fo rmy členená do troch 
dielov, z ktor~ch stredn~ vystupuje v 
roll kontrastného bloku. Ako to vypl~va 
z označenia te jto skladby, fe vybudova
ná na poltónovej chromatickeJ báze, fej 
tOnový materiál prakticky obsahuje všet
ky tOny klaviatúry. Melodický oblOk, po 
klal možno o ňom v klasickom zmyslo 
hovoriť, sa klenie od Ovodn~ch trllkov 
cez mclodlcko-rytmlcké os tlnátne flgOry 
a z nich odvodené sekvencovlté pasáže 
s nlekofkýml melodickými a dynamick~· 
ml gradáciami až k s trednému dielu. Ply
nulos f šestnástinového pohybu á Ja per 
oe ttum mobile nte je narušená taktovým 
členenfm - podobne ako v predchádza
Júcich častiach l tu nie sO použlvané 
taktové čiary a metrické členenie. Met
rum a frázovania je vlastne determlno-

••• 

Napriek pomerne) odlišnosti pouf ltýcli 
kompozlčn~ch metód v Druhej son6· 

te pre klavlr - modalita, dodekafOnla, 
r.hromatlzácla .•• , tvoria Tri skladby 
kompaktný, myšlienkove l hudobne sú· 
iadn~ celok s vysokými po~ladavkaml na 
technickú 1 v~razovCi zdatnosť lnterpre· 
ta. MILAN ,ADAMCJAK 



V ....,._ .. , bltem..t ••••• na•· 
fonla ltjtaa fllharm6ala llrae 
ml .. 611o i!eak6bo lllrllaDta Jlrfhe 

8 eloh16Yke. N6imu obecenat.u aa pred
atnll u latarp6dlu '70, l• čaetfm boa
loDI !t6taaf IllharJU6nie Y Koiiclach. Na 
JCarafano'lef a6fall Y Berline Y roku 1971 
:dakal V. mleato a i!eatn6 uzaaote. Ne
a ledonl red koocertoY a Celkou fllhar
m6nlou, kde pftaobll du roky ako dlrl-
8ent-.. lsteot. Preutnll aa af na Pral· 
skef fe rl 1972. So !t6tnou Illharm6nlou 
Brno abaol•o•al •o februbl tohto roku 
•efml bpelo6 koncertn6 turn6 • Ame· 
rl ke. 

Na atole pred nami Jeff maaaetof6o -
nerozlučnf prlater a kritik kddodenoef 
pr,ca dlrlaeota Beloblbka. 

Caato počuJeme nbory, le JHMiucb'č 
moderneJ hudba neroaumla • • • 

Bez znalosti abecedy 11 mnohých Iných 
'tedomosU by sa človek ťažko mohol 
pustiť do imania modernýctl romAnov. 
Akbl podobnA dvlslosf existuJe ef v 
hudbe. Nevyhnutnost zAkladných vedo-

'1ri večery 

.a: 
Cll 
> .. ,., -

Na prelome letnej a jesennej sez"6ny v úrringrade 
« v Moskve mal som moznosf vidiet tri zaujímavé, pn.
tom cluzrakterove vetmi odhfné produkcie. 

Prvfl večer o leningradskom paláci kultúry Mazlma 
Gorkého patril baletu. Predstavence - organizovani 
lnturístom vQhrtJ.dne pre zahraničných mfvltevnikov -
Jtlá súhrnný názov KLASICK1 BALET a predvádza ho 
pred dvoma rokml založený mladý súbor odchovancov 
leningradskej baletnej školy. Vedticim a súčasne aj 
hlavným choreografom súboru je JUR/1 ZDANOV, 
niekdajší slávny partner Galiny Ulanovovej. Program 
je akouli baletnou ahow, pozostáva z TTUllýcl' scén, bao~ 
utnQch fragmentov, suit a miniatúr na hudbu Cajkov .. 
&kiho, Adama, Ml11kusa, Chaéaturlana, Debussyho a Al.
etnoniho. PríjemnOm preKvapením bolo vidiet. že popri 
rýdzo klasickej choreografii Petípovej c Vajnone11ovej 
- predierajú sa do popredia nové pohybové a výrazové 
prvky modem~ho baletu. Z tejto oblasti najkrajšou 
spomienkou zostane kompozícia na prekrásne Adagio 
Tommasa Albinoniho. Výkon celého súboru mož110 kla
sifikovat iba Zllám.kamt vetmí dobrli A výbomý. ... 

V Akademickom Malom Divadle Opery a baletu kralJ 
CarahwlaDYu operu Poray a Beaa. LjkavA ponuka vi
dief, ako sa Leningradčania vyporiadajú s lnscenačno
tnterpretačnýml (ažkostamt tohto unikátne §peclflckého 
diela zo života charlestonovfch černochov (tento titul 
uvádza v tohtoročnom pláne af SND). O mimoriadneJ 
nAročnostl diela na poli §týlovostl svedč( al skutoč
nost, že európske scény - až na ojedinelé výnimky -
tba v poslednom desatroi!r sa odvažuJú vlastnými sila
mt realizova( kompletnl1 javlskovl1 podobu opery, a 111 
to, fe l sAm Felsensteln st angažoval pre svoJu tnsce
nAclu v Komickej opere nlekolko černoš kých umelcov. 
Nie je toUž ani možné od ,.belochov" požadova( tti In
terpretačnú ťiroveň a štýlovú homog nnost, ktorú pred
stavovala vynikajúca černo!lská spoločnost v polovici 
pllfdestatych rokov ,.Everyman Opera Company", ktoreJ 
alávne predstavenie videla at Praha. 
Nečudo teda, že 1 leningradská lnscenAcla má svoJe 

klady - 1 záporné stránky. Ku kladom patri predovšet
kým hudobné na tudovanle a vfkon orchestra pod ve
denrm vrtaza Karatanovet sútaže - Ju riJ• Temlrkanou, 
.ktorý výbornfm Inštinktom vycrtll pregnantnú rytmlč
nosf a kolorit Gershwlnových melódU 11 černo ských 
songov. Z hlavných predstavltelov nafuceleneJšl výkon 
podali E. CelovaJolkod ako sugestrvna Bess 11 A. Ma
nucbo• v tllohe predavača kokainu Sportlnga Ll!a. 
C. Seleann - Porgy a V. Morozov - Crown maJú vel
ml peknf hlasový materiál, žiar, svoje party spievali 
vllčlHnou typickým velkooperntm ~týlom. Natzrantter
neJšou zložkou predstavenia je réžia 11 scéna: tu bolo 
naJviac cltlt ont1 vzdialenost medzi severnými Benátka
mi a Catflsh Rowom, a taktiež v týchto dvoch zložkAch 
sa obfavllt marT<antn6 rozpory s libretom. 

S operným suborom VEĽKt.IIO DIVADLA po Buda
l'eltl a Bratislave stretol som sa konečne aj v Moskve. 
tia(, nie v jeho slávnej budove, kde práve v der! m6j
ho príchodu otvorili 198. sezónu, ale na ,.elokovanorn 
f'racovisku", v gigantickom skleneno-mramorovom ZjazJ 
davom paláci. Cetkový dojem z pred!tavenia opery RI
GOLETTO som nuzl pomerne :::midanfÍ, lebo ::: učinTm
júcich ant jeden nedosiahol tú tírove1l, ktorú repre
zentovali predstavenia Borisa Godunova či Pikovej dá
my. Po speváckollereckej 1trá11ke z troch hlavných po
ltáv jednoznačné absolutórium si vyslúžila G. V. OLEJ
NICENKOVA ako Gilda. Napriek tomu, že jej vrúcny 
lyricko-koloratúrny soprán potreboval tlrčitli čas na 
rozospieiXUtie, podala peknfÍ, vyrovnanú výkon. D. A. KO
ROLEV jej bot muzikálnym a spoľahlivým partnerom, 
ale z h(adíska frazeológie dost vzdiale11ým od belcanto
vého ttýZu, rovnako ako vetmt svetlý barytón 

WILHELM RVIINEit, DrUcfaay 

Bayreuth 1973 Hl 

most( a prfpravy IO zreimá. Slávny čes
ký pedagóg Sevčfk hovorieval svojim žia
kom: ,.Na svete je tolko krásy, kolko 
Jet v ňom vid He." 

Výkonu i nterpreta čl orchestra pred
cb,dza mnolstvo hodln práce a hrada
ole. Co povalujete v tetto kafdodennel 
pr6cl s orchestrom za na!dôlelltellle? 

MysUm, že Je to spôsob vedenia skúš
ky 11 ovzdušie. ktoré dirigent vytvort -
atmos!éru kolegiálnosti 11 sllstredenta. 
Orchester mus( by( presvedčený, že po
žiadavky dirigenta vychádzalO. z potre
by dopracovať sa spoločnými silami k 
maximálnym výsledkom. Nemožno kla
mať Yahostafným, formálnym prtstupom 
k práci. Co sa týka spOsobu skúšania, to 
závisl od kvalit orcb~stra t od progra
movaného diela. Správne odhadntlf diag
nózu. to je základ tlspechu. 

Aký l• d l nbor na pedagoglckli :r;Jof· 
ku d irigentskej či nnosti? 

Podmienkou pedagogického pOsobenla 
dirigenta Je sústavná práca s telesom. 
VzáJomné poznanie sa umožňuje kratšiu 
cestu k želaným výsledkom. Spolupráca 
s vynikaJúcimi dirigentmi - hosťami Je 
amozretme pre orchester prfnosom . 

nikdy však nemOže nahradiť sllstavnú 
každodennú prácu šéfdirigenta. 

~tflo•ost Je v hudobných kruhoch i!as
to aa vyskytujlícl , párl!lvý problém ... 

Podla mOJho názoru fO to jeden z naJ
dOležlteJšfch zorných uhlov. z ktorého 
sa treba pozerať na skladbu. SpOsob hu
dobneJ reči Je rOznorodý. Snažfm sa 
O!.ta( verný dielu l autorovi, realtzovaf 
hudbu za dnešných podmienok tak, aby 
niesla pečat tvorcu čl Interpreta. 

VHI!IInu notho repertoáru dirigujete 
apamiitl .. • 

Partitúru odkladám vtedy, ked Ju už 
nepotrebuJem, po dokonalom zažltl die
la. NepovažuJem za dllku nevyhnutnost 
dirigovanie spamlltl. Ved z histórie di
rigovania máme rad prikladov, ked ver
kl maJstri taktovky - napriklad at náš 
Václav Tallch - dir igovali vždy len s 
partltOrou. 

Dirigent elle v nedhnej hudobneJ his
tórii býnl aj skledaterom. Veoujete sa 
at te ft o profesii? 

Clastočne áno. DirigentskeJ pr11xt sa 
človek často, najmll pri štúdiu skladieb 
st1časných autorov stretáva s probléma
mi, ktoré sú už v!lčšml problémami kom
pozičnými, než dirigentskými. Je treba 
pohotovo pochopiť skladaterovu reč a 
podla potreby u!.kutočňovat aJ eventuál
ne korektCiry. Okrem toho sa z času na 
Cas pokušam o hudobnú spoluprácu v 
Inscenáciách Divadla na VInohradoch v 
Prahe. ALZBETA PLASKUROVA 

ZtHtar, čo festivalový život sa 
sustreduje v opernej reziden
cii, napojlll sa pred ntekoYký
ml rokmi na letné s!AvnosU 1 
mnoh( mladí Judla. Zásluhou 
ochotného a organizačného mi
moriadne zdatného dr. Herber
ta Bartha stretáva sa tu ka:i!
dý rok hudobná mládež takmer 
z celého sveta, aby sa tu spo
znávala, spolupracovala a na
pokon 1 rozv(jala umelecké 
tondoncle, ktoré u~ predznačil 
Richard Wagner. Pod názvom 

MLADEZNICKE STRETNUTIA 

zfde sa tu vždy nlekolko de
statok mladých hudobnlkov, 
aby Jednak reprezentovali sva. 
je národné kultúry a Interpre
tačné umenie, jednak sa spoJI
ll v medzlnárodnt orchester a 
naštudovali teden čl nlokoJko 
programov. Na prvom koncer
te sa obvykle predstavia vysla
né umelecké skupiny s vlast· 
ným programom. Tohto roku 
tak vystllplll Bulhari, Flnt, Po
liaci, Rumuni a Maďari. Bola 
to výborná propagáala týchto 
kultúr, dobrá 1nvestfcta do mla
dých Judr, ktort sl tak nielen 
konfrontovali svoju droveň, ale 
mohli sa 1 prtučl( a odviesť sl 
domov rOzne poznatky. 

Spoločný program pre tých· 
to mladých muzikantov bol nA
ročný. Uprednostňovali sa 
skladby, v ktorých hratt1 vf
znamnt1 tllohu alebo priam só
listicky vystupuJil biele nAstro
je. V popredf stála skladba 
Pierra Bouleza. Každý rok Je 
totiž v popredf záujmu určilA 
umelecká tendencia. Tohto ro
ku to bola celá skupina blcfch 
nástrojov, Ich moderné vyull
tle a naJnovšie zložitosti, s kto
rými sa mOže mladý hrái! stret
mH. Počul som. že pred rokmi 
tam s mladým .,festlvalovýmw 
orchestrom Boulez spolupraco
val a zanechal v Bayreuthe ob
rovské doJmy. VraJ vybrOsll 
mladý orchester na takll dob
rO kvalitu, že tento mohol kon
kurovať mnohým eurOpskym te
lesám. Hovor( sa. !e Boulez 
sktíSa velmi pedantne. ala s na-

Dr. 1/ERBĽRT BARTU 

prostou metodlckoú '-ei'ICIIt&tl 
a velmi tn!plrattvnyml cesteml 
preniká do skladb?. Okrem to· 
ho mlad! ade.ptt allltudovalt 
Hllndlovo orat6r1um Jephte. 
skladby Mahlera. Debussybo a 
Weberna. Tento koncert 10111 
slce nepočul, ale ui etlekolkll 
sk(tšok naznačovalo, ekf obrov. 
skf kapitál je • mladfch 1lllltl• 
coch, ako s nad!entm • vAl< 
ňou vedte prekon4va« ltebnle• 
ké problémy a ó!asnod adttre• 
denostou vyrovn6vat prlpadn• 
nesktlsenostt. To, JurpokOD, poo 
znAme 1 z Bratislavy, kde etapr. 
Komom9 orcllester Konzervat6-
rta neraz u! bol ni ipllle prof., 
slonAlnej ťirovnt. 

lnternAt a prJlahl6 eb)ekt' 
na samom okr>&Jl Ba}'t'eutbu vy. 
už(va pdtomn6 . •meleek6 mt•· 
de:Z na besedy s ~tozvaofml 
umelcami a prehlbUJe sl lc011· 
takt s WagnerO'foU \\torbou. 
ROznl prominenti • teJto Mllas
tl prednáial\l takmer dtllnt li 
problematike "Wagner" a billY• 
ne režlsérl a scénograU tu ' 
diskusiách vysvetJujQ • ebhl• 
jufd svoje koncepcie. Neraz l• 
to tu yzruaen6. Okre~ t oho pr(. 
tomnt dčastnťcl stretmltla dos. 
tanti llstky na ntektor6 1 ,.. 
černých wagnerovskýclt 1)1'tdo 
stavenf, čo mA napokitn posli• 
niť leb vzťah k tomuto mat• 
strovL 

AKO OlGANIZOVAf? 

Hovoril som viac razy so ..,e. 
mrnaným dr. Barthom • Jtbt 
plánoch. Vysoko hodnot! um• 
lecktl tíroveň československfcli 
študentov. lilovort v superlatf· 
voch o na!leJ husJovet §kole a 
má záuJem. aby v budtlclch ro· 
koch CSSR viac využilo mo!· 
nost k tomuto strettvantu. v., 
noval ml prehlad dčastnlkov, 
v ktorom som napočHal 24 Bul
harov. 5 Juhoslovanov. est 50 
Poliakov. takmer 30 Rumunov, 
20 Mad11rov e do 80 ludf z 
iných štátov. Nepochybujem, f t 
československA umelecká ml6· 
dež by tu podStatne zasiahli 
do kvality 11 domon!trovala 
dobrO tíroven nA!Iho umeltcli6-
ho školstva. 

Okrem toho st1 tu ~~ Prf· 
Iežltostn6 výstavky. dramat1ckf 
krúžky, llterArne stretnutia 1 

diskusie o umeleckeJ kritike. 
Zdá sa, akoby tAto tntctatlva 
chcela ťičelne zapadntH do 
uvolňovanie naplltla v EurOpe 
11 organlz6torl sl dobre uv1· 
domlll, že soctallsttck6 statr 
disponuftl velkým kulttlrnym 
kapltAiom. V dlskustAck • roz· 
hovoroch sa tieto tendencia 
otvorene vyslovovali a v na!· 
bllžšťcll rokoch sa matti plni 
realizova t. Takéto previerky 
kvality, !lance, ktoré mA socia
listické !lkolstvo a konečna l 
ClnAine výsledky - stl vždy 
osožné a rozhodne Ich treba 
podporovať. 

A. A. BOL:SAKOVA. Rigoletto v jeho podanf a zrejme aj 
v koncepcii re!iséra je úplne netradičný a zjednodu§e••Ý· 
Uz samotný fakt, že Rigoletto od samého začiatku no
sl č1emy zamatový oblek, iba o čosi jednoduch§! ako 
oblečenie ostatných dvoranov a §a§ovskú pltJU sl oble
čie 1ba v scéne s Monteronem, ::11ačne zužuje a osla
buje tragické črty a Vllúlorný rozpor postavy. Ttito 
zjed110dušujúca ko11Cepcia bola umocnená ďalej i tým. 
ie emoci6lne komponenty z hereckého stváme111a ako 
aj zo speváckeho prejavu umelcovho bolí silne vyflltro
vallé. 

PtJčil sa mi sýty a vyrovna11ý zvuk orchestra, rto tem-

pá dirige11ta F. S. \1ANSUROVA sú dtskutabiln~. l'd" 
čilo sa mi aj to, ze v i11tenclácll Verd1ho parlltúrJI 
Allegro co1l brio čast predohry - a tým aj celú pleso
vú scénu - hra druhý orchester za sc~nou. Nepdčllo 
M mi ale, ze vojvodu prektinajúci Morltcrone sa v tre
rom obraze uz neobjaví, iba jeho hlas ra ozve cez mlk• 
rofóny, ako ani to. ze vyškrtli posledný dvojspev me
dzi otcom a dcčrou. Napriek tomu. práve poslednl 
dejstvo malo llajvicruhodnej§lu atmosfém, k čomtL prt
.~pell svojimi slušnými výkonmi K. V. LEONOVOVA 1 
V. N. FILIPPOV ako Maddalcna a Sparafuclle. 

JOZEF VARGA 

Nad novou opernou tvorbou 
obsaden(: k sline obsadeneJ dychoveJ 11 
biceJ skupine a ku dvom klavfrom pri
stupuJe len 18 hu!.lf. Kunad pripravuJe 
al novt1 operu s názvom Georg Sabell
cus: v centre stolf postava dr. Fausta. 
rámcovaná udalosťami sedliackej vojny v 
Nemecku, Ideu diela tvor( moment zod
povednosti vedca k bádaniu, k progresu. 
V pldnoch Relnera Kunada figuruJe ef 
hudobnodramatlckll dielo. prtvolávattlce 
k Interpreta čnej spolupráci činoherných 
hercov. 

konCIIkt sily a práva, Zlmmermann Vf• 
užfva v reallztlcll svoJho zámeru naJ· 
rOzneJšle hudobné prostriedky - od pof· 
skel ludovef plesne al. po aleatorlckt 
pasd2e. využlva passacagllu. zborovO to
ká tu, velký quodllbet: azda prlpestrt, 
ule divadelne účinné, čomu nasvedčuje 
l prekvapuJúco úspešné prvé predved• 
nie Levlnovho mlyna v DrUdanoch. 

V poslednom časa sa skladatelia NDR 
vo zvýšene! miere venuflí opern6mu di
ndln. Zrejme to stlvls( s tým, !e ne
mecké divadlA, oplerattlce sa o nov6 
vrstvy poslucb4čov maneJ zafaženfch 
tradfclou, obJavuJú radoa( s ellparlmen
tannla. NovonastupujCica skladatelskll 
generácia sa cHI oslobodená od Istých 
prlkazov, pochádzattlclch z minulého 
storočia, suverénne disponuJe celým ar
zenAlom hudobných prostriedkov a k fe
noménu .,opera" zautfma nezatažen6 sta. 
novfsko. (Podobne ako autori textových 
predlOh - P. Rakca, W. Nentnch, G. 
Delcke.) Popri Berlfne - kde pOsobf 
Paul Desaau, GUnter Kochao . Sleafrled 
Matbus - 11 Lipsku (Fritz Geiaater) vy
tvira sa oové stredisko v Drážďanoch, 

kde sa opernému divadlu takmer bezo 
zvy§ku venuJ ll Reiner Ku nad ( 1936) 11 
Udo Zlmmermann (1943). 

Kunad upozornil na seba najmll ope
rou Meltre Pethellu, podla starofrencllz
skel predlohy. Ospech neoslablll ani 
kr1tlcké pripomienky k trochu násilnému 
preceňovanlu vedlaf!lel postavy, čl k ne
rovnomernému rozlolenlu fažlskov9ch 
bodov v hudbe, ktorá pont1ka potntn pr!· 
llš hlasito a nástoJčivo. SvoJe nadonlo 
pre hudobné divadlo potvrdil Zimmer
mann 111 baletom Alo my nezývamc lb
ku ll•fm mierom. K tancu só prlčle
nenl dvaJa speváci, ktor! Clastočne ko 
mentuJO. sčasti provokutO deJ. DOklad
ne prcm~ ~iP.ncl hudobná koncepcia sa 
reallzuie v nezvyčajnom orchestrálnom 

Udo Zimmermann sl zfskal pozornosť 
ešte ako !ltudent Jednoaktovkou Biela ru
ta, temAticky čorpaJOcou z protlfdlstlc
kého odboJa. SvoJskou formou vyu!fva 
.,vnútorné dialógy" e .. sp8tné pohlady" . 
Skladaterov textár - brat Ingo - Je au
torom libriet l dalšfch Zimmermanna· 
vých opier Druhé rozhodnutie 11 Levino• 
mlyn. NaJm!! posiPdná z nich znamena 
volk9 vklad do operneJ tvorby v NDR 
OpiPrafllc sa námetovo o romAn Polia
ka J, Bobrowského, umelecky stvárňufllc 

Ked chceme správne ohodnotif oboril 
skladateYov a Ich nové Impulzy hudob
n6mu divadlu. nesmieme prehliadnuť. ta 
spomrnané diela sa v čomsi expertmen· 
tuJOce. V zAsade Ide o nové vysvetlenia 
poJmu re111tzmus. o pokus spolfť vefkll 
tradfclu opern9ch delfn (Mozart. Verdi, 
Puccln l) - prostt·ednfctvom využlven11 
nových výrazových prostriedkov - • 
požledavkaml 11 stanoviskami ndel do
by. K tomu te však potrebné obecenstvo, 
ktor6 nielen spolucltl, ale 111 spolumys
lf: takéto obecenstvo skladatela stíčes
nostl provokuJe. 

(Preklad: -il-l 



·Letné komorné koncerty 
' !od D6z9om MUSICA AETERNA vystupll v rémcl let-

• latda looneertov llll nádvor( Starel radnice po prv9krát 
1-.čle.rrf sObo.r pod umeleck9m vedentm JÁNA AL· 
IIR!CHTA - s vkladom dramaturgickým l s kulllvova
IIOU, 9kusnou 1nterpceulclou. Zriedkavo máme prtležf. 
~lost l koncerliného pOdla 'POčuf motetá z Bamberského 
lk6delnl l XHI. storočia, rondeau A. do la Hale, chan
eony J, Dunstabla, G. Dutaya, G. Blncholsa, canzony 
f. Obrec:bta, A. Gabrlellho, F. Maschera, G. Gabrlellho, 
lcánoa J. des Préz, vlrelal ]. Ockeghema, čl skladby, aké 
IDdznelt na záver - Th. Tomklns: Phantasy !or vlols 
ll A. Benchter!: Fantasla vlgeslma prima Udite ecco le 
trombe. 

Súbo• Musica aeterna interpretuJe Stýlovo čisto a čo 
~ zasl411luje mlmorladnu cpcnomost, le skutočnost, že 
ldo Mldobnébo materiálu neboll zo s trany interpretov 
11robea6 !JMne zásahy. Azda diskutabilnou otázkou 
illO!e b )>f probHím Interpretovania na historických ná
e trotoclt. Ak berieme do llvahy zvukovú nosnosf a tecb
• tckt etav blstorlck9ch nástroJov, zvukovo-hlukovú ener· 
IIJOYtnlOe( • t9m 1 náročnosť súčasného poslucháča, po
lklad6me interpretáciu - tak ako Ju predviedol spo
• fna.f l tlbor - nie za "mo!tnf' priestupok, ale z11 lo
~k:kf dôsledok e tolerantný krok, pričom Je zachovaný 
llmdobno-exkluzfvny rámec a uspokojené náročné. ml
mo"t\a.dne cMpav6 obecenstvo. 1. StS'KOV 1 

Zber 'JWmorného cyk lil MDKO (o ktol'om sme člastoč· 
Ite reteiOValJ v Jednom z predchAdzajOclch člsel HZ) v 
p riMtoroch Starel r adnice bol venovaný zvllčša stredo· 
il'eke l a ren998nčnet hudbe. Na všetkých troch kon
eertocb sa IJ)r&dŔavlll pražsld umelci. Di\a 14. augusta 
l. r. vystúpll štvorčlenný vokálno-Inštrumentálny súbor 
AIS CAMERALIS pod. umeleckým veden!m LUKASA MA· 
~UliCA. Redukovaná zostava - mezzosoprán, flauta, 
klarinet a viola - určovala al dramaturgický v9ber 
l)rogramu, zameraného na jednoduché iitvorlllas né sklad
by - počnllo motetaml gotického obdobia, cez svetskú 
tvorbu skladaterov ers novy a ranet renesancie al ku 
•kladbám Vyšebrodského rukopisu z počiatku 15. sto
ročia a lntm trojhlasným skladbám z tohto obdobia. 
Nevšedné 1nštrumentačn6 obsadenie nevytvorilo vž.dy 
!laddcl zvukovo homogénny celok - prlerazný hlas s pe· 
"ičky a viola dominovali naJmll v prfpadoch alternácie 
'l)flečnet !!auty za zobcova a klarinetu za clarlnu. a t· 
pOsoblvejšle boli stvárnené skladby z Vyšebrods kého 
rukopisu, na ktor9ch te výrazne badatelný Judový vplyv. 
DruhO čast večera venovala Ars Cameralls nov!let hud
be: 4rll z Bachovej kantáty č. 46 pre alt, zobcové fl au
t y a violu; umelecký vedúci Lukáš Matou'šek sa pred
stavil ako skladater a Interpret svoJeJ silne medllatlv
neJ Intlmnet hudby pre sOlovO violu. Na záver zazneli 
trl plesne na text W. Shakespeara pre mezzosoprán. 
flautu, klarinet a violu z pozdné!Jo obdobia Igora s u·a. 
vlnského: tu sa naplno uplatnilo osobité čaro zvolene J 
lnštrument41neJ zostavy. ... 

Dtla 21. augusta t . r . vystQpll dal!lf pra.tsk9 subor -
SYMPOSIUM MUSICUM. Tento súbor napriek neve rkému 
c bsadenlu - šesť členov - pod umeleckým vedenlm 
llr. MVLLERA disponuJe širokou p11letou starých nás tro
Jov, ktor6 maJstrovsky ovláda a pochoplteJne sa sOstre-

duJe n11 obdobia 1 skladby. kde Ich mO!e plne uplatnlt. 
Preto at program Symposla musica bol - na rold lel 
od pradchádzatúcoho - monolltneJM, stlstredený na ro· 
nesančml Inštrumentálnu hudbu, ktorá zaznlev11la na 
s lávnych e urópskych p11novnfckych dvoroch. Potvrdil , že 
práve na pOdo svetskef hudby s11 budovali tendencie 
()1'8 neskor~le štýlové premeny. Zmysel pre ~týlové vy· 
stihnutie a dobovú zvukovú atmosféru poznačil v~etky 
člsla koncertu. Cenné bolo vysvetlujdce slovo dr. Mill· 
lera (pre zahraničných turistov al v nemčine], ktorA 
prlblf:lllo jednotlivé nástroje, lch funkciu a charakter 
v predbarokovom obdobi. ... 

Dh11 28. august11 t. r. s11 bralls lllvskému publiku pred
stavU vyntkaJOcl vokálno-Inštrumentálny súbor PRAf
SKl MAORIGALISTJ pod umeleck9m vedenlm MIROSLA· 
VA VBNHODU. V Ich podan! sa Interpretácia sklad ieb 
hudobneJ minulosti nakoncentruJe tba na prlslušml do
bovú !lt9lovost, nevyberá sl útvary, ktoré by bol súbor 
nútený In terpretačne stvárniť a ko muzeálny exponát, 
no popri autentičnosti vyniká Ich preJav akousi aktuali
záciou, životnosťou , uvedomenlm sl kontinuity priro
dzeného českého hudobného cftenla s novšfml mentál
nymi črtami. Preto sa t11k bezprostredne počúvali lltu· 
dentské plesne z obdobia renesancie, ako at pOvabné 
a vznosné tance \ plesne zo s\ovenských zémock~c\1 
zbornfkov 17. a 18. storočia. Vrcholom prvet časti kon
certu bola krásna skladba Loutna česká od barokového 
skl11datera Adama Mlchnu z Otradovlc, ktorá v umelec
kel kreácii Pražských madrlgallstov dokumentovala hl· 
boký výraz, melodlckd Invenciu l zmysel pre vlac!Henné 
muzlc!rovanle - všetko vlastnosti, ktoré zohral! význam
nu úlohu vo vývoJIInovllleho českého hudobného mvsle
nta . Moralls jacoba Handla-Galia bolo načrelle do rokmi 
Interpretačne clzelovllného a dozrievajúceho repertoáru 
Pražsk9ch madrlgallstov. Nielen dramaturgickým obJa· 
vom, ale predovsetkým pos lucháfskym zážitkom bolo 
predvedenie noviny českého sklad11tela Petra Ebena -
Pragonsta. Ľ. CHALUPKA 

Momentka z BHS '73: umelecký vedúci Praž.~klích 
mndr lgalislov MI ROSLAV V ENHODA (zfava ) v 
•ozllovore & prP1.,,. hm fe.~tivalového výboru prof. 
dr. JURAJOM HALUZICKYM. Snlmka : V. Hák 

JUBILEUM-DETSKÉHO ZBOR U KONKURZ 
V septembri sme os lávlll 50. v9ročle 

rozhlasového vysielania v CSSR a sO· 
f11sne 1 20-rol!né jubileum Detského spe
váckeho zboru Cs. rozhlasu v Bratis la
ve. Pri tejto prfle21tos tl uskutočnilo sa 
dna 8. septembra t. r . vo Velkef hale 
PKO medzinárodné stretnutie detských 
roahluowých aborew, v rámci ktorého 
vystúpilo popri jubilantovi vylle 300 ma
lých spevákov, členov Osmich detských 
rozhl11sových zborov. 

Rozhlasový detský zbor z Berlfna pod 
vedenfm Manfreda Rooata upOtál dOra· 
zom na zre te rnú artikuláciu vyvolaml po· 
merne tvrdou materčinou s vllčšlm zhlu
kom s poluhlások ako zvykne byt v Iných 
rečiach. Za takýchto okolnosti sme pre
to t9m viac dokázull oceniť prirodzený 
pOvab, švih, lahkost a kultivovanosť pre
Javu, ktorými sa vyznačovalo celt~ Ich 
vys túpenie. 

Znamenitým dynamickým vypracova
n im repertoáru, pr lkladnou Intonáciou, 
odpatetlzovaným pre javom v yznačoval sa 
výkon Detského zboru Mad'arského roz· 
hlasu a telnfale z Budapeiltl na čele s 
Vel6rlou Botkowou 11 dr. Lászl6m Cs6· 
BJ im. Okrem toho s l bratislavs ké obe· 
censtvo zlskal zostavou svojho repertoá
ru, ktorý pozostával popr! dielach ma
ďarských autorov (Loránd, Kodály l aj 
z dvoch pôvodných slovenských zborov 
(Francisci, Suchoi\ ) a z jedneJ BartOko· 
veJ suity na slovenská Iudové plesne 
( Pyt11čky). 

Bratis lave, bolo Iba torzom z vafkého. 
vy~o 300 členného materského telesa 
Detského spedckeho sboru Vlenbod· 
ho rozhlosu a telnflle s Moskwy. Pod 
vedcnlm V. Popova dokumentovali. že 
ťažisko Ich prípravy zameriava sa na 
plas tické. ohybné vedenie melodických 
fráz a vo vtachlase na zretefné dynamic
ké odlfšcnle veduceho hlasu od vedfal
š lch. 

Doménou Detského spedckeho zboru 
Cs. r ozhlaau z Prahy s novým vedúcim 
pror. C. Stai kom bolo typicky zdravé 
české muzlkants tvo, vynikaJúca uroveil. 
široké š kála a kultura výrazových pros
triedkov. Pre Bratislavu sl vybrali det
skú zborovo tvorbu sučasných českých 
~ktudutefov f Lukáš. Eben. Loudová. Neu
mon, Ni kodém l-

Typickým znakom Detského zboru Bul· 
harskAho rozhluu a telnflle 10 Solte 
bol prlklon k patetizmu. zvukovo prle· 
bojnému a s ýtemu preJavu. Na druho! 
strune v~ak at JemneJšie odtiene boli 
kvnl lt nO (prekrásna pianissimá 1. čo vy. 
užlval zbo••mats ter zas!. umelec Ch. Ned· 
jalkov na využitie dynamických kontras
tov ako f• t lnného s tavebného pros tried
ku pri koncepcii s kladieb. 

Pofs k9 zbor - Wroclankf rozhlllloYf 
i konánkovla (zbormaJster E. Kajd1111 
na rozdiel od ostatných stíborov zosta
vili svoje bratis lavs ké vystúpenie v91uč
nc z plesni jednohlasn9ch a tieto sa s ta
ll podkladom k rozvinutiu životného 
optimizmu a bezprostrednosti v9razu. 
Skladby l pri svoJeJ zdanliveJ tednodu· 
chostl vynikali svotou melodickou In· 
vonclou charakterizáciou situácii. 

Hudobnf wyalelanle Ca. 
rozh luu v JJratlalue vy
pisuje konkurz na voln6 
miesta v Symrontckum 
orchestri Cs. rozhlasu Y 
Bra tisine: 

viole, wlolonl!elo (dn 
miesta, z toho fedno na 
zástupcu koncertného 
majstra) , flauta 1 povln· 
aoaťou plkolJ. biele n6· 
stroje - tJmpiDJ. 

Zbhn6 prlb161ku. po
drobnf l lwotopls adllte 
na adresu Cs. rozhlasu, 
Hudobn6 wyalelanle 
Bratlslan, Lenlnovo nám. 
13/a a to do 5. aonm· 
bra 1973. 

Prlbl6ilkJ, ktorf a ebu· 
d6 odoslané k lomu te r· 
minu, nebudeme braf do 
ha hy. 

Ceston6 sa hradf Jen 
prljatf m uchlldzačom. 

Konkurzné podmlenkJ: 
wyaokoilkol1k6 n delanle 
alebo abaolu16rlum kon· 
zenat6rla a prax, hr11 1 

liatu a rubovorn6 sklad
hL 

Konkurz aa uakutiH!nf 
dňa ll. novembra 1973 o 
12,30 hod. ., KoncertneJ 
elenl Ce. rozbluu na Va· 
JaaskAho a6brelf č. ll • 
Bratlelave. 

jubilanti 
Prednedávnom sa do!l1l vz6cneho Jubilee 

50 rokov - v9znamný slovensk9 bibliograf, "ra
covnfk hudobnej sekcie Umenovedného Ostavu Slo· 
vens koj akadémie vlod JURAJ POTOCEK. Je tvor
com základného s lovenského hudobného blbllo· 
gratlckého materiálu, cenn9ch s1lplsn9ch prác, 
kata lógov, ako l prls pevkov o bibliografii, ktoré 
už ne raz poslúžili ako orlentačn9 1 pramennt ma
teriál mnohým muztkologlckým bádatelom. Väč
š ina Jeho prác Je súhmne uvcden6 v Ceskoslo· 
vens kom hudobnom slovntku osOb a lnštltO.cll 
(s ám doi'lho pris pel asi 400 heslami ), ale zoznam 
zďaleka nehovor( o mravenčej a precfznej práci 
svofho tvorcu, ktor9 nespočetné hodiny a dni ve· 
nova!, zdalo by sa, takejto neatraktlvnel práci. 
z posledných prác sl verkG pozornosť zaslúZia 
dokumentačnO š tudlo vychádzaj1lce v edlcU Doku
monty k deflnám slovenskej hudby. Za 11 rokov 
vy!llo z pera ). PotOčka 42 zvllzkov 1111tolOgU do· 
máclch muzlko!Ogov - Z. BokesoveJ, }. Krasku, 
M. Ruppeldta, J. Valaštana, K. Hudca a l. Ju· 
bllant je pravidelným prlsplevatetom Kultdrno· 
his torického kll lendára vydavaterstva OBZOR, vel· 
kO službu slovenske! hudobne! kultdre robf ako 
prls plevatel slovenských abstraktov pre RlLM a 
blbllogratlckýml prlspevkaml do Muslktechnolo· 
glsche Jahresblbllographle Europas. 

Plltdeslatyml narodeninami JuraJa PoU1čka sa, 
samozre jme, elán a plány nekončili. Jubilant má 
pred sebou vyt9čené ciele, do splnenia ktor9ch, 
t keď ones korene, sl mu dovolfme zaželať vera 
vytrvalosti, zdravia a napokon radosť z dobre vy. 
konaneJ práce. 

V. ADAMeiAICOVl 

••• 

Havrania čerti vlasov, Iskrivý pobl ad a tempe
ramentné gesto za dirigentským pultom - viet
ko akoby odporovalo konštatovaniu, !le dirigent 
opery S!átneho divadla v Ko!llclach BORIS VELAT 
oslávil v uplynul9ch dtlocb pll(deslatlny. Absol· 
vent pražského konzervatória, potom korepetltor 
v ostravsko! a libereckej opere, zbormaJster O(Jflry 
• Osu, už pomaly dvadsať rokov spolutormuJe 
~roCIJ operného a baletného saboru košického 
SD. Tvar teho operných na!ltudovant nezaprie 
pOvod od Jadranu, Južn9 temperament, lnkllnu· 
Júcl k románs ke! provenlencll, snObi sa vo Ve· 
latovot práci so zmyslom pre ostrosť kontrastov 
a ~pevnost kantilény, ktorej cltovost sa s vkusom 
pohybuJe na samet hranici sentimentu. Predo
v~etkým pre tieto kvality patri tubllant k t9m 
nešlm dirigentom, ktorý dokážu odovzdať auten
tické, nlo Inte lektuálsky .,suchárskew naštudova
nia opier Verdiho a verlstov. K tomu sa pripája 
dirigentov jemn9 cit pre sprevádzanie speváka, 
akoby vychádzaJtlcl z názoru. !le v operách ta
lianskych majstrov Jo vokálny sOilsta hlavn9m 
noslte rom hudobnodramatického v9razu. Nlt 
úspešných Vcl11tových naštudovanf románs keho 
repertoáru tlahno sa od skvele ! Sily osudu z r o· 
ku 1957 (v hlavne j lllohe s nezabudnuteln9m 
Imrichom Jakubkom l a2 po Othella z roku 1971 
a Pucciniho Plá!lt z predchádzaJCicet sezOny. 

Bolo by, samozreJme, zJednodu!lenlm, vymedzo
va ť Volatove dirigentské schopnosti Iba do pries
toru ta lianskeJ klasiky. S jeho menom spála sa ce
lý rad umeleckých úspechov koš lckef opery pos
ledn9ch dvoch desatročf, ako at slovenské pre
mié ry Urbancových MáJov, Greš4kovho baletu Ra
dOz a Mahullona a nlekolk9ch cfalllch diel. (B) 

Skončila sa sútaž folkloristov 
o ktorej prinesieme obšlrny ma teriál v niektorom z nat· 
bllž!lfch člsel HZ. Zatial aspoň v9sledky sll taže, ktorá 
sa niesla pod názvom PRIX DE MUSIQUE FOLICLORI· 
QUE DE RADIO BRATISLAVA. 

V skupine nahrávok autentických vokálnych skupfn 
obsadili prvé tri miesta rozhlasové stanice Sofia (za 
spev dueta z dediny ELIN-POLINSKO), MOikYI (za 
prednos gruztnskeJ Judovet plesne mužskou speváckou 
skupinou z KABULETTI ) a Sarajno (za prednes bosan· 
s keJ rudove l plesne mužskou skupinou z dediny STRO
JICAI. 

V kategOrll skladieb pre strunové nástroje zlskall nat
vyššle ohodnotenie nahrávky stanice Plaeil f prvO a dru
hO cenu 1. prlsOdené Ja now l Rokytowl a Ll bull V aob alo
ve j za Juhočeské plesne upravené pre tympanon a har· 
tu, vylvorené Jaroslavom Krl!kom a Zdailkom LukU om 
- a s tanica Praha za autors kO a lnterpretačntí hodnotu 
s kladby ja roslava Krčka. Ultana, krásna panna, uprave
ne J pre ludovú barlič ku. 

V prveJ kategórii. skladieb pre s01ov9 s pev so sprle· 
vod om, sl zlato vyspievala Dar ina Laill!takowt (Bratisla· 
va l za prednes skladby národného umelca Jh a Cik ke· 
ra Chodnlčky po horách. Striebro sl prevzala Eu 
Pecková (Praha) za prednes českeJ ludove t plesne Dlou
ho Honzlčku. dlouho k nám nechodlš. upravene! )a· 
roslnom Krl!kom. Helene Zahradofkont-Zbodafkowet 
(Bratis lava l porota udelila bronzovo medailu za pred
nes s61ového partu v skladbe Tadellla Salwa Ozveny 
v bore. 

Umelecky 1 technicky na jvyspeleJšl. na 
hranici profesionálnej úrovne dospelých 
zborov sa pohybu fú cl v9kon Detského 
spedckeho zbor u Rumunského rozhluu 
a telntzle z Bukureiltl pod vedenlm 
l. Vencu a E. Vlčlkaowej zanechal naJ· 
sllnej!lf zážitok. Na lntenzlvnom doJme 
Sil popri kvalitách umeleckých podte
fail al majstrovská, technicky náročné, 
o rum unský hudobný fotk10r, ale at o 
novšie hudobné v9boJc sa opierajúca pO
vodné skladby rumunských autorov. 

Styrldsatdva deti. ktoré vystllplll v 

KONK IJ RZ 

Pod vedenlm zasl. procovnfka kultúry 
O. l'ranclsclbo vystúpil ako posledn9. 
Jubilant - Delskf spedcky zbor Cs. rOl· 
hlasu v Bratislave. SvoJim výkonom opať 
dokumentoval znamenlt9 umeleckt štan
dard, dobrO technlckG prfpravu, suvere· 
nltu prejavu, nad!lenle, dobrO Intonáciu 
a pr!kladnú artiku láciu. 

VLADIMIR CI!JK 

Cs. rozhlas. •túdlo Kol lce YJPlluje konkura aa obsadenie yofat cb mleet Y rudo· 
Yom orchestri: 

J. husle. U. husle. viola . violončelo, kontrabas, klarinet a cimbal. 
Pribllll ku, kádrovf dotnnlk a podrobnf I IYotople aailllte aa adreeu: Ce. roahlel 

ICoillce. Moyaeaon 7a. 
lJchlldaačow. ktorf sl podaj6 pribl6ilkn • poladowant ml dokladmi. budeme pn

atyať pfeomne. \lyladuje 11 Yyaokoilkol•U ndelaale, alebo absolut6rium koanr· 
n t6rla a prax. 
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Hra o láske 
a smrti 
· Y r6md Bl"atlosiavekýoll hud'olmýcn sláv110stl 1g73 
stretlt sme sa s piatym operným opusom národného 
umelca JÁ'NA CIK·KERA. V československeJ premtére, 
ltyrl l'Ok.y po svetoveJ premiére v Mn!cnove a po nie· 
kof~oh previerkach na zalbrantčných scénacll. Odmys
'Nac sl atMkMv.nost ~rámca premiéry, ktorý neraz skres
'lu.je úspec:R, mož·no už v prvých dňoch prltomnostl 
Hry o "•ke • smrti 111 slovenskej kultúre konštatovať, 
:le sa inscenácia stala čfmst oveJa viac, než Iba kva· 
iitnmi splátkow Ídane 'SND pôvodnej produkci!. Ze má 
ťispecli', že rl:ll'pô!!'Oblla 1 na diváka, Jctorf sl nanovo na· 
t:hádza cestu 1 ku "tradtčnémuu repertoác'l'u. Pritom· 
nosf Hry je ešte prfll§ čerstvá. Isteže sa neskOr podro
b { skalpel• amliy2étora euokerovho výrazlva (ktorý 
llllOmt.S :v, organizme ~hto, rue prlvelký časový priestor 
ltt iizua:.plljooebo diela eistl predávkovanost nápadmi, 
litle • eblicte moot ~alronf~rcmtom tento v·lolad s pleJá· 
iloti Invenčne enemtckýcft prodskclt), Jeho p rinosu k 
sťičasnej é>per.nej dramaburgn. Podnecova( bude l - do· 
slova a 'l jeho natwladnejšom zmysle - vzorová l:nsce· 
11ácla, pre ktorú by sme neradi taktiež na tomto mies
te prinášaM kvetomluvou vyš perkovanú Inzerciu. Preto 
sa pokúsime azda o tlmočenie nlekolkýc:R poznan!, kto· 
ré lnseenácla Hry o láske a smrti v opere Slovenského 
národmlho divadla vyvolala. 

tn po desab'očla s a v súčasnej opere menia dobré 
\rztahy skladatela a libretistu. Menej sa dôveruje tex· 
tovém11 .špecialistovi, Iba málokedy sa pociťuje koncep· 
tla Jeho predlôh ako nie retardujúcl prvok na ceste · 
rozvoja hudobnej reč!, ktorá sl vykupuJe slobodu har
mónie 1 !ormy a v mene tejto slob'ody prináša l na 
operné javisko premenllvost tvaru v t()mto žánri. Skla· 
'datel a textár sa teda sústreďujú do jednej osoby -
každá ,.spoločná" práca je s vojim spôsobom experimen
tom. AJ eJaperlment korunovaný úspechom je však tba 
o trochll 9lac, než experiment neílspešný, ak sl tvorca 

'VO svojeJ dielni nekladie af iné, vyšllie ciele. Zdá s11, 
že 1 Ján Cikker patri (najmä vo svojich ostatných oper· 
ných opusoch ) medzi .,nedOverčlvfchu skladatelov: mož· 
no je 110 zapričlnené a j absenciou pôvodného llbreta, 
ktoré by vyhovovalo jeho Judskému 1 estetickému ldeá· 
lu. Jeho opery svedčia o vždy nanovo podstupovanom 
zápase o tému, o zmocnenie sa myšlienky, Idey, o zá· 
pasa v nachádzan[ najoptimálnejšej podoby výpovede. 
A práve vfpoved garantuje, že v skiadatelovet dielni, 
ktorá vydáva vždy nové humanistické zážttky posky· 
tujúce diela, experiment ostáva v pomere služobnom. 

Tematlckt okruh Hry o láske a smrti nadväzuje na 
CU<kerom po roky, vlastne vždy, prererované molfvy. 
Skladater Ich v poslednom čase nachádza v predlo· 
hách zo svetovej llteratílry. Pre svoje vyznanie sa o ťaž. 
kosti, ale l umeni žlt, o viere vo večnosť ohňom skú· 
šok oč1stovanýc It ludských kvalit, prichádza za ll te
rábmi, ktort v tieto kvality veria rovnako ako on: za 
Tolstojom, Dtckensom, za Shakespearom. V Hre o láske 
a smrti prišiel sl po tému k humanistov! Romalnovl Rol
landovl. O čom hovor[ rollandovská predloha, prečo 
natofko konvenovala skladaterovl, ked sl ju - napriek 
zjavnej .,nedivadelnostt" - zvolil za tému svojej vý· 
povede? Hovor! o revolúcll, o de jinotvorneJ udalost~. 

ktorti Rolland označ-U za 1111adu francúzskeho národa 
a ktorá je veJkou skúškou Judstva. Rovneko však s'kú· 
ša, pr~veruje a j tlzky, lntfmny svet členov tejto spoloč· 
nosti. Skfiša - a dáva prlležltost nájsť seba samých 
l jeden druhého. 

Myšlienky, ktoré stí otáznikmi, ale ktoré súčasne nú
tia zaujať stanovisko, spolumysllef, spoluc!tlf. Hre o lás
ke a smrt! - pre dátum jeJ vzniku, ale najmä pre reč, 

k-torou hovor[ - prlslušf označenie moderná opera. Je 
moderné, ale sťíčasne hlasuje za to, že modernosť je 
nielen vonkajšia tvár, fasáda nového štýlu (l ked ten
to sa s ňou organicky spája). ale že modernosť te l no
vým druhom nor.mám doby zodpovedajúceJ, na jej vo· 
lanie odpovedajúcej emoclonálnostl, vrťícnostl, c!tllvos· 
tt. Nie je ešte málo tých, ktor! v to pochybujú. Ján Cik
ker však svojim budobnodramatlckfm dielom túto prav· 
du podpisuje. A Je na chválu bratislavskej Inscenácie 
[ku ktorej sa ešte vrátime), že túto Clkkerovu koncep
ciu, toto jeho autorské krédo l tvorivý prlstup na
plno c!llme. A pozorujúc reakcie divákov - mnoh! to 
pochopili. Z. MARCZELtOVA 

Klarisky slúžia kultúre 
materiáli rpolu.prac'óvall 
archeológovia, historika~ 
via umenia, reštaurátori, 
architekti a osvetoví pra
covníci. Nás osobitne te
ší, že tento objekt, do 
ktorého vsadili viac go 
tických sôch, obrazov a 
iných dobových skvostov 
- bude sltižit i hudob
némtt život tt. Stoosem 
miest v lodi bývalého 
kostola vytvára síce nie 
vel kú kapacitu, ale oje
dinelé kultúrne prost~e
die, ktoré bude slúžit 
najmä štJilovým koncer
tom, malým komorným 
telesám a reprodukova
rtiu starej hudby. Táto 
symbióza výtvarných a 
hudobných zážitkov je 
pre Bratislavu novum. Ak 
si k tomu primyslime 
znamenitú akustiku , 
vhodnú najmli pre vokál
ne telesá, potom sa ul<á
že pravá hodtlota t ohto 
renovovan~ho objektrt 
pre ďalší rozvoj kultúr
neho života v Bratislave. 
Navyše, Klarisky leiia 
priamo v centre hist o• 
rického areálu a budtí pli 
ďalších rekonštr ukciách 
tvorit srdce starej Bra 
tislavy. Re§taurátorské 
práce na ďalších bliz
kych budovách naznaču .. 
jrí, že sa čoskoro dočká
me nových kultúrnych 
impulzov v oblasti 'Jirás-

V predveče1l_ tohtoroč .... 
ných BHS 'odovzdal l . 
námestník primátora 
Augustín Mi c ha l i č-
'k a do kultúrneho u žíva· 
nla zrenovovaný l:z «dap
tcvanf) kostol K l • r i-. 
s l ek, tento 'gotický Tele
Not Bratislavy. Mestská 

pamiatkova správa " 
spolupráci s mnohými 
podnikmi obnovila t ento 
pamiatkový objekt, za· 
chránila časti, do kto
rých sa zahlodal zub ča
stt a pripravila bývalý 
kostol pre účely Mest
skej galérie, ale i kon-

certnélto života. Aby sl 
návštevník mohol urobit 
presný prehľad o tejto 
kultút:nej rezervácii, in
štalov'ali tam pamiatkári 
zaujímavú výstavku o 
historických osudoch o!J
jektu a o jeho záchra
ne pre prítomrlost . Na 

Prvým hudobným podujatím U Klarisiek bolo koncertn' vystúpenie PRAZ
SKÝCH MADRlGALlSTOV. Snímka Ing. V . Háka ich zachytáva na klariskom 
ná dvori. 

kovej, Kapitulskej a 
Klariskej ulice. -A· 

znam, pretože expel'tlmM\t - ~ uf ;íspebf ~ nft .... 
postíval v dejinách umenia vývoj dopredu, burcoval, 
rozhorčoval, no niekedy (čl väčlllru>u?) privádtl:al l Je 
syntéze. MysHm sl, že do Varšavy keba fst s t9mte 
pocitom, s touto dllievnou a rozumovo-loglckoa pr!~ 
vou. Ak sa navy~ objav[ na !esuvaloch súčasnej hudby 
osobnost, ktorá prekroč! ohr ádku experlmentv a l:llfžl 
sa k cielu syntézy, má čo IJXlVedať l bez slov - i!ls$1 
hudobným jazykom - je to o to potekjfice~le a optt· 
mlstlcké pre vývoj hudby vôbec. Zám~trne &om 'Vybrala 
zopár myšlienok Lat•Iawek6ho, ktorý je nielen mys~ 
telskou osobnosťou, ale tpredovšetkým vy.nika;úclm lm
dobným zjavam, čo dokázala i jeho finálna Pl'QIIentácle 
na festlvale, kde uviedli autorov Violoni!eleVf kCNteel't 
a Preltdlum s l i&ou pre 13 alii!lkových Htltn'IHiltov. 

l Je akosi symbolické, že tobtOl'očnú Jeseli. uvá~ Z]IY 
nie menej jedlnečnt - D. ~CMtekowW! so svojou DY. 
symfóniou op. 135, úzko Ideovo eviazanQu s Musorgsk6-
ho vokálnym cyklom Plesne a tance sm1•t!. Už táto J>G' 
známka nazn..aču je, že šostakovl:č sa s(ce p~t>redn!e• 

· tvom 1ud6k6bo hla9U (no jedinečne lmdobným spOso
bom l vyr,.néval so • šep:l&tnýml a nad epocllaml se 
klenúcimt myšlienkami o zmysle života a fudskf!!h nta. 
hov. Lut1lslaws-kt nepou.žfva slovo .na umac.te myJ. 
lienok - no to an1 n1e je podst>atné. U eboch Y.rc .... 
loYfch :cjuov hudby n . stonM!ia Ide e lUneletlkj yf
)HIVed' )Jroatreclllfch'om h•dby, Ide o vysokt .. plot .. 
noet ceetou kvality a priettqNI k i!o uajliňfln nát6• 
posluch6i!oY. A to Je pozlt1v,um, na ktoté Mlelo :a .. 
bftdaf. 

....... 

p rM pre to, !e moja krá~ &.ab! mOže li,t lliitii 
Iba čiastková, nedavoHm. si vynášať súdy o tom, 

! kem smeruje tento festi\'81. SkOr som spozorovala, žt 
prlj!mante (kedysi šokujúcich a prekvaptvýcb vfkonot 
i diel) je prij!mané pomerne akademicky, akoby poslu· 
cháčov obrnil Istý zvyk - no nemyslfm sl, že labo
stajnost. Všade tam, kde preblesklo skutočné umenie -
alebo naopak, kde Ignorovanie konzumenta bolo prll!l 
zjavné - nastala velmi žtvá reakcia. 

y era sa hovorilo na strál'l!kach poľskej tlače e sym. 
Conlckom koncerte, kde katovický orchester pod ve. 

denfm výborného brazllskeho dirigenta Eleaura dt 
Carnlha uviedol skladbu prfslušnfka strednej brazfl. 
skeJ generácie Gilberta Mendese ,.Santos Footbtll Mu· 
s ie' - dielo Inšpirované nielen slávnym futbalovtm 
mužstvom, ale l využlvajúce prvky ,.hudobného d\vad· 
lau. I ked sa nejedná o skladbu kompozične novátor
skú, čl vyslovene hodnotnú, treba jef prlznat istý vtip 

. a vklad toho, čo v umeni akos i neprávom odsudzujeme: 
ú s m e v, ra do s f, re ce s\ u. Lsteže, bola to ohrom· 
ná zábava, ak dirigent spolu s obecenstvom pohadzoval 
sl loptu (za piskotu rozhodcovskeJ p!šfalky) a pre ne· 
jedného poslucháča znamenal tento hudobný žart žia· 
dané uvofnenle po často hlboko myse!.ne sa tvárlaclch, 
dlhých a nlčnehovoriaclch skladbách. Spomfnam tott 
dielo jedlae preto, l e sa i!asto pertraktovalo na ltrb· 
kach JJOlskej tlače, ale i u ds. Recenzent je presved-

: čent. že velké umenie je a mé byť väčšinou vážne, 
no mysU sl, že hudolmf vtip bez náro~ov na medltácht 
a posolstvá je poLrebnf :rowtako, ako dobré slovo od 

, veselého člove ke. 

s pomenula som nlekolkfml slovami dlžku a obsali 
toho, čo zaznelo v mnohých skladbách na vlace· 

rtch koncertoch Jesene. Zd6 sa, že hol o naplnenie for· 
my noYými myllieakamt - ba eite viac: novými Yýrt· 
zovfml prostriedkami nie je zďaleka skončeaý, natml 

· u autoro• severskej pro•eaieac!e, čo dokumentoval na
prfklad za viacerých dánsky skladatel Peer Noraaard 
so svojou JI. symf6aiou. Ak klasici modernizmu -spo
mel~ me aspoň Weberna - sl uvedomovali e.percepčné 
schopnost! publika (vzhladom na novo hudobnú reč), 
mnohf z Ich mladých pokračovatelov akoby zabfidal! 
na nosnosť fo rmy, Jel naplnenia a utápali sa v medlta· 
tivnost!. Mysl!m sl však, že tu treba brať do úvahy 
aj Istú národnú špecmčnost, ktorá je vzdialená nášmu 
mysleniu asi tak, ako - prepáčte - orientálna hudba. 
Na druhej strane te potešllelné, že nlektorl poJsk! au
tori (menujem tu hlavne Zygmuata Krauaeho ), ktor! 
v minulosti skôr kopfrovall, ako boli osobit[, dnes bfa· 
dajú Inšpiráciu v národnom, nebojme sa povedať, ru
davom základe, ktorý pretvárajú vefml Interesantne v 
svojské hodnoty. Polská hudba vôb'ec sa už nemusf pre· 
zentovat len menami Lutoslawského, Pendereck6ho, t i 
Góreck6ho, ale tohto roku mohol pozorovatel s blbo· 
kým zážitkom vychutnať jedinečne vytypovanú sklad· 
bu ženskej reprezentantky poľskej skladatefskej školy 
B.ernar~etty MatuszczakoYej .,Salmi per ua gruppo dl 

. cmque , alebo zaujlmavé pokusy Zbygniewa Peaherskt· 
bo v skladbe pre 6 b!cfch nástrojov čl Jaaa Foteka v 
Partite pre 12 fagotoY a 3 kontrafagoty, alebo sklada· 
t~Ia a organistu Norberta Mateusza Kui aika, ktorf 
Sl sám zahral svoju Oraaaoobromiu. U všetkých ttcbto 
skladateľov tšlo nielen o zvukové hladanle, ale aj o no· 
vé cesty a novfi Ideu, biizku človeku XX. storočia. 

v aršavská jeseň bola zaujlmavá však nielen kompozlč· 
ne. Okrem u:Z spomfnaného Velkého syrnloaicklbo 

orchestra polsk6bo r6dia a televlzie z Katowic ktorý 
.,držalw výborn~ml výkonmi viacero orchestrálny~b kon· 
certov, mali sme možnost zaznamenať jedinečné výkony 
sólistické f3·krát sa prezentujúca - dnes 1 v Bratisla
ve známa - nemeckä spevtička súčasneJ hudby Roawt. 
tha Tre:rlerová, alebo americký kontrabasista Barh'lla 
Tnret1ky, nehovoriac o polskej sopranistke Stefllltil 

_1 Woytowiczowej a dalšfch). 

Po XVII.· 
Varfavs!ei 
jeseni' Boj o formu a myšlienku 

,.Obecenstvo mé plné právo na to, aby holo iaformo· 
vané o Ylietkom, čo sa na celom svete v umenf robi a 
aby sl o tom nazbieralo vlastné skúsenosti a obory. 
Ako spoluautor programov Varllavskýcb jeseat budem 
v:ldy obhajovať initltúclu "nočných koncertov", v kto· 
rýcb sa dostávajú k slovu autori, ktori sa krajne radi· 
kálue zriekli vietkých známych konvencii. Kritériami 
je tu nielen hodnota diela - kto by asi dnes bol 
schopnf túto hodnotu presne určiť ? - ale l otb'ka, 
či sa jedná o jav určitého spoločenského dosahu v ob· 
lasti umenia. Príkladom takýchto spoločensky pôsobi· 
vých javov te vlíetko, čo nie celkom v Jtresn}ich obry
soch označujeme za init rumentálne divadlo. Majstrov
ské die lo mozno vytvorit i s použitim ,.neuveri tefnýcb" 
ba rl<1konca absurdnych pri nclpov a konvencii - a na· 
p1·n ti tomu ani ten nnjkr:l~nej!lf a nail:<'n nej~! tvorivý 
princíp nPIII USl ·t r •:hránit gýč, ktorý sa OJtiera pr6ve 
o krásny princíp." 

(Z myšlienok Lutoslawského .,tlnhr o blldicaoetl 
hudby", uvereJnených v 6. č!sle Hudebnlcll roz· 
hledú/73) 

S myšlienkami jedného z najvllčš!ch sfičasných tvorcov 
hudby 20. storočia sl dovolujem otvorlt parciálnu 

(a zďaleka nie úplnti) úvahu o tohtoročnom XVII. roč· 
niku medzinárodného festivalu súčasneJ hudby Varšav
ská jeseň, ktorý bol v dňoch 22.-30. septembra t. r. 
Parciálnu preto, lebo žiar, nemala som možnost z(l. 
častnlt sa všetk~ch - a podla referátov - práve tých 
najpllsoblvejšlcb a najhodnotnetš!ch koncertov restlva. 
lu, čo Iste môže skresliť objektlvny dojem pozorovate
ľa. Varšavská hudobná teseň je - najmä pre toho 
Clčastnfka, ktort sem zav!tal už viackrát - jedinečnou 
možnosťou na lnformatrvne racionálne spoznávanie toho 
sn'lženla, ktoré zvykneme nazývať ,,"•xperlmentálnym", 
no zďaleka mu nechceme prikladať prejot·atlv.ny vf· 

V krátkom referáte sa nedaJd spomenúť v§etky výkony, 
všetky prfnosy, ale 1 umelecké prehry, ktoré s6 

nutným sprlevodaým zjavom ka:Zdého bladanla. Ne· 
chceme giDl'ifikoYat, no nechceme aal :rat racoYat. Var· 
i an te tni alekolkoa bobn6mu abi tevnlkoYi ako okDo 
do poznaaia toho, o i!o sa ualluji mnohl, no lea m6-
loktorým aa podari doaiabaut ciel. A ten spočťva -
v skromnom súkromnom konštatovan( - v odhadnut1 
vlastných sn, možnosU, Invencie, zámeru, adresnosti, vo 
vyvážen[ formy a výpovednej hodnoty.. . Dovolte ml, 
aby som skončila tfito úvahu opäť Lutoslawského myš· 
lienkou: 

"Som pevne preaf'8dčenf, la ned6jde k sehazalčealu 
umenia. Horlíca potreba umenia fe taJe apä t6 1 ludstvom 
u:l od sam6ho zai!latku jeho e:rlsteacle, te takým pod· 
statným atribútom, l!a si vymretie hudby mô!em prtd· 
staviť Iba so 16časafm vymretlm ludstva." 

JERSZIA V.ltSINYOVA 


