18. XII. 1973 -

R.oč.

V. - Cena 2,-

Kčs

~end a výmerom pouerenika pre ~kol ·
stvo a kulttíru zo 17. ll. 1958 bola zriadend Koncer~drta
- te'l'á/§i Slovkoncer t.

I< DK

Ako prvt1 preml~ru v sezóne 1973/74 uviedol baletn!J stíbor SND ~tyrt balety na hudbu Prokoftevovu ( Klaslckd symfónia),

Tantlčkovu (Listy dôvern~), Stravinsk~ho {Vttlk ohnivtlk } a Ravelovu { Bolero) - v choreograf tt F. M. f ELA'flANA {Prokofiev, Ra vel) a P. SMOKA a. Tt. (Stravinski j, Janáček). Z predstavenia, ktor é dlr tgoval A. Vykydal a ku ktor~mu navrhol
scénu P. M. Gdbor, predstavuteme G. DBMOVICOVO a 1. HAĽA MU vo Vtdkovt ohntvdkovt a D. PILZOVO so Z. NAGYOM v ba·

lete na P7'okoftevovu Ktastckt1 symfóniu.

Snfmky:

J. Vavro

Koncertnc1 a dwadelnd kanceldrla
vznikla ako úl!eloul1 zariadenie rezortu
Pouerentctva pre školstvo a kultúru a
dostala konkr étne úlohy natmä v oblastt hudobn~ho života. Stala sa nielen
sprostredkovatelskou organizdclou. a/P
i koncepMou progr amovou tn!itttt1clou, n
to predovšetkým pre koncertn~ hudobllé
·e, ť!o bolo teJ hlavnou ndplizou.
Popri starostl/IJO~ti o r ozvoJ konccrtn@ho života starala sa i o rozvot zdbaunycll
!dnrov v oblasti tzv. estrddneho lln!P·
nta, kde popri malých hudobných for·
mdch populdrneho charakteru malo svote miesto l veseloherné monologick~ a
di~~g{cké umeleckl slovo, ale at Ind
fc'ínre. V oblasti estrddnych ždnrov t~lo
vša
vlac-menet tba o vytudranle tzv.
vr.orouých programov a metodtckt1 pomoc krajským podnikom pre film, kon·
certy a estrddy (KP!/KE), kt orých zrla·
ttovatelom boli Kra;sk~ ntlr odnl výbrJ<o
ry, ktor~ KPFKE i rladill.
Okrem starostltvostt o rozvo} koncer t ného !ivota na Slovensku a pomoc
pri reallzdctt programov estrddnych sa
KDK star ala t o lJinnost hudobntkov z
povolania (tzv. zdbaun~ hudobnl st1bory
pre pohostinské podniky/, k tort takisto
pre§lt do pôsobnosti KDK.

V di'íocb

8.-24. decembra t . r. u s kutočn i sa
v Sovietskom zvllze FES·
TlVAL CESKEJ A SLO·
VENSKEJ HUDBY. Táto
pre propagáciu českoslo.
venskej hudobnej kultú
ry mimoriadne významná
a kcia sa reall zuje ZH
spolupráce českosloven .
skýcb
a
sovietskych
umelcov. Pul!llkum vo
Vllne, v Moskve, v ~bar
kove, v Leningrade, v
Ulanovsku, v Novoslblrsku, v Klšlneve, v Gor·
kom, v JaroslavU, v Kyjeve, v Ľvove, v Kazanl,
v Odesse a v Tblllsl ]Jude maf prfležttosf obozná miť sa s dielami staršeJ 1 súčasnej čes-kos lo
venskej hudby. Slovenskt1
tvorbu budú reprezento.
vaf diela skladaterov E.
Sucho11a, f. Cikkera, A.
Moyzesa, D. Kardoša, A.
O čenáša, J. Zimmera, O.
Ferenczyho, l. Hrušovského a M. Koi'lnka, slo·
venské
Interpretačné
umenia budil zastupovať
dirigenti - zasl. umelci
Ladislav Slovák a dr. Ľu 
dovH Ra jter, oi·ganisia
dr. Ferdinand Klind a a
kl avirista Ivan Palovič.
Podujatia FESTIVALU
CESKEJ A SLOVENSKE l
HUDBY navštrvta aj zá
stupcovla
českosloven
ského hudobného života ·
vo vládneJ delegácii sa
ze ZSS zúčastnf prof
Eugen Suchoň, v delegá
cll MK SSR budil ZSS ZH
stupovaf prof. Ján Cik
ker, dr. Zdenko Nováčnk
CSc. a dr. Stefan Klimo
Zviiz slovon8kých sklad.,
te rov vysiela na rest! va •
delegáciu autorov v ziCI
žen!: dr. Ladislav Mok
r9. CSc.. Miroslav Koi'!
nek 11Jan Novák a Ján
Zimmer.

ROZVOJ

Sme v plltnástom roku existencie Slovkoncertu, presnejšie v platom roku čln
nosti našej Inštitúcie pod t9mto nov9m
názvom, pretože od roku 1959, kedy boJa vyhlásená ako štátna kultúrna orga·
nlzácia, do 31. XII. 1968 niesla star9, ve·
re jnost! známy titul: Koncertná a divadelná ltancelárla (KDK). Ale to na sa·
matnom fakte nič nemenl Dôležitá je
samotná existencia, obsahové zameranie
a činnost tejto tnštlt!lcie a výsledky jej
práce.
Pritom nemožno nespomenúť, že na
tento rok pripadá vlastne l 25. v9ročle
vzniku prvej argaul~.c;J~
nému Slovkoncertu predchádzala. pokiar
nedostara v rolru Hl58 štátno-právny základ. Podla zákona č. 69/48 Zb. bola
dňom 15. augusta 1948 ustanovená Hu·
dobná a artistická ústred1'1a ( HAÚ) so
sldlom v Bratislave.
HUDOBNÁ A ARTISTICI<A OSTREDNA
bola ustanovend ako právnlckd osoba
bez vrchnostenske/ prdvomoct, teda n.te
ako organtzdcta verejnej sprdvy, ale pre
fei zdkonom s~ta nd orgdny bWltla sa
typu korpordcle. Jet hlavným poslanlm
bolo evidovať
,oordlnovat verejné, hu·
dobn~ a artistiek~ produkcie, ~>prostred
kovdvaf pracovn{! pomery výkonných hudobných umelrou a artzstov, sprostred
kovdvaf a usporadt1uat veretn~ hudobn~
a artistiek~ produkctR a poskytova! z
vlastnfích prostriedkov podpory V/Íkon
ným hudobným u"2m, hudobným
skladateľom o arltstom. Vedt1ctm orgd
nom 11stredne bol sp
výbor a rtad1
tel bol teho vgkonn{Ím orgdnom. Rozsah
~l nnostt 11stredne bol ouplyvnen!í hospo
ddrskym výsledkom vlastnej činnosti,
preto!e !tla bez akejkoluek dotdcle a
natdóleZttet§lm zdrotom prlfmol' boli
sprostredkovacie a koordinačn~ ddvky,

ktorl tístredfia vyberala a ktorl museli
zabezpe~ouat je/ sebestačnosf.
Prt zal!atf svofel l!innosll 11su•edfla
bola viac-mene} fednollatym organtzal!n{Ím 11tvarom bez akéhokolvek l!lenema
vnt1tornet organtzal!net §truktt1ry. Pr/bú·
dali v§ak nov~ 11lohy, a to najmä vzni·
kom novef formy umelecke/ l!lnnostl, ·
tzv. estrddy - a kolektlvne uedente 11stredne stdvalo sa postupne nepru!ným,
l!o st vy!adoualo naltehav~ organizačn~
11pravy. Natmä v r oku 1952 rozhodnutlm býual~ho Poverenlctva informdctl a
osvety boli postupne zrtadeM krafskb
kanceldrie H AO v Ko~tclach, v Banskel
Bystrici, v Zlline a v Bratislave. Sprdvny
výbor po uplynut! funk/Jnél!o obdobia ne·
bol obnovený a u! predtým po dohode
s PIO ne/Jol zuolduanfj a rladentm 11s·
tredne bol poverený v plnom rozsahu
ri aditel.
Zdkon 69/48 Zb. Nm ďalet tým vtac
strácal svoje opodstatllenie, pretože časť
funkC'Il, ktor~ ukladal 1/udobnef a artis
tlckej 11stredni prevzali na seba Ndrod·
n~ výbory, natmä evidenciu a koordtnd
clu verejných hudobných produkcii a
preto dduky, ktor~ z tohto titulu HAO
vyberala. stdvall sa bezpracným ziskom,
pretote na evidenciu a k oordtnc'ícl u ve
retných vystt1penl nemala ~laden vplyv.
Po x. zfazde KSC došlo k ďaWm opatreniam: kratsk~ kanceldrze H AO prdlt do
pôsobnosti krafov a nadrtadeng orgdn
~pol u s odborovými zväzmi za pomoci
zainteresovaných podnikov pripravovali
podklady na vydanie nov!ích zdkonou,
ktor~ by zabezpeNlt ďal§l rozvoJ kon·
rertn~ho a
estrddneho umenta. Roky
1956/57 boli rokmi tlvah a hladanta naf
vhodnetštelzo rte!lenta, ktor~ by zodpo
vedalo dane/ vývofovef etape na~et spo
ločnostt, a tak
sq- zrodtll zdkony ~
Rl/57 Zb, ktor!íml ~«... roku 195
Hudobnt1 a arltstlckt2 Qstr~dňd boza· zr ·

KONCERTN2RO ZIVOTA
VZNIKU KDK

PO

Najndro~Jnefšou a sfil!asne nafúspe§nef·
šou úlohou KDK bolo polo!ente zd.kladov systematického koncertného !ivota.
so zretelom na vytvorenie siete uspo·
rtadatelov, na rozvlfante medzlndrod·
n{jch stykov a na starostlivost o umeleck~ talenty. Po nevyhnutnom 1{11dro
vom vybudovani odborného oddelenia za·
čala KDK ~trokt1 ofenztuu na troch frontoch súčasne:
1. V snahe o podchytenie mldde!e tntctattvne rozvttala systém výchovných
koncer tov na školdch.
2. So zretelom na IJelk!) počet kt1pe·
lou na Slovensku zapotila do pravtdel·
net koncertnet l!tnnostt at tteto zarla·
denia, aby poskytla hodnotn~ umelecklf
programy pre pacientov a ndvStevntkolJ
kt1pelov.
3. Vo vlacer!Jch mestách a mestečkc'ích
Slovenska zabezpečovala zakladani e kru·
hov prlatelov umenta ako zdkladflu pre
pravtdeln{j koncertný !tvot.
Prvú polovicu Sestdestatych rok ov cha·
raktertzoval pozoruhodný extenzlvny roz·
vot, zapdfante ďaWch a daWch miest do
spolupráce. V niektorých mestdch, kde
sa podarilo ndtst ochotných nad§encov
a organtzdtorov, vytvortlt sa trvalé tra·
dtcte koncertnllho ~Ivota, prekonali ~a
obtekttvne a subtekttvne prekd1.ky, kto·
r~ sta~ouall tt1to prácu. Poprt pravtdel·
nýclz mesačných koncertoch sa 11spe~·
ne r ozvinula tradlcla hudobných (art ako
vltč~tch-men§tch sldvnostných cyklov. Na
Slovensku vystupovalo l utac zahrantč
n!}clz umelcov zvučných mien. Súča!>ne
sa v~ak at ukc1zalo, !e ntekolko ludl z
centra nestačt udr~at a r oz§trovat koncertný !ivot cellho Slovenska a r ielíit
obrovsk~ mno!stvo technických, spalo·
t:enskýclz, ftnančn!Jch a tn(Jch problé·
mov okolo neho. Druhd polovica §estde·
siatych rokov bola u~ u znament defenztvneho bofa o udr!ante dobytých pozt·
cit. Celkový smer vtedatšteho výuota ekonomické ta!kostt, narastanie komerč·
ných tendenctf, oslabenie centrdlneh.o
vplyvu na formovanie kultt1rneho !ivota - ne!ičtl 11slltu o systematick~ budovanie bdzy hodnotného umenia. Kult
zdbavne; hudby a bur!odznych foriem
konzumn~ho umenta sa rozrastal rýchlym tempom a takmer vSade viedol k
nastoleniu !tvelnet praxe, ktord Ignorovala pldnovltfí rozvof ndročnef§lch
Utnrov.

V r. 1969 v dôsledku federatívneho
usporiadania CSSR zlskaia at oda ume·
leck6 ageottra nov6 postneoie e pod
obvom Slovkoncert sa stalo i samo!ltllf( J."okračovanle na 4. str.)

/

Virtuosi per musica di
pianoforte 1973
Siesty ročntk klaulrneJ súta!e pre mldd e! do 15 rokou usporiadaneJ každý r ok
v novembri u Ostl nad Labem, su rozrdstol udaka p r ftaflluym podmienkam a
starostliveJ organlzdcll na medzlndr odné
konfrontouanle detských talentov (uo
vy~!ilch vekových kategórldchj, takmer
zo u§etkých soclaltstlckOch §tdtou. I ba
v prveJ kategórii d o 10 rokou sútatllt
l en d ell z CSSR. V teJto kategór ii bol o
41 stíta tlaclch vrdt ane 8 tlakov ĽSU zo
Slovenska, z ktorOch ziska/a ted/nd,
Zuzka Paul echoud, Uačka ĽSU v Prleu/d.zl, t r etiu cenu medzi 14 odmenenOml
&tltaftaclmt.

k ov, ktor! nepoznaJtl dostat oCne rozv of
hudobného ~kolstva u spriatelených soclaltstlckýclt kraflndch. Zasvdtený m je
dobre zndme, t e ver kd siet na§lch Tu ·
domjch !ikól umen ia, h oci sa ffou nemóže pochvdllt žiadna I nd k r aJi na, nemó!!e
poskytoval starostlivost, k torú Iné kraflny uenuJtl svoJimi !ipecldlnyml Inter ·
ndt nyml !ilcolamt pr ofestondlne} ugchoue
!i p/Ckový ch det ských talentov. Hudobne
mimoriadne nadané deti sa stlstredla v
nl ekolk ých mdlo Skoldclt u! vo veku 89 rokou. Jeh uCebný p ldn a denny retlm umo!lfuJe, aby mohl/ ven oval denne
t nl ekolko hodi n umel•ckému odboru,
v ktorom sa vychovdvaJt1. Vybran! k ua·
1/tn( pedagógovi a zabezpečufú nlelen tch
odbornlí, ale aJ useobecn avzdelduaclu u!}chovu, ktord sa ukončuJe nor mdlnou maturitnou sktl§kou.
NdJ §lcolsk!} zdkon z r . 1960 u! počt 
tal $0 zalotenlm 2-3 §kól tohto typu.

IL ročník cyklickej skladateiskej sútaže
na angažovanú tvorbu v piesňovom žánri výsledky :

~

kategória: Pleane k oaladm 1. m6ja a lnýcll •taa~mnýcb it6tnycb a • •
reJafcb prllelltoatl:
lf. cena autorom 1. 86zUknl a K. Peterajo•l za pieaell Jarnt den
k ategória: Plesoe vlasteneck6, hrdinské a dumky, 11pomlenkov6 na • ýzn11mni
a pamlitné mlcata odboja ., odej •lastl a pod.:
1. cena autorom M. Novákovi a J. St rosserovl za 11kladbu Bratialna otvor
svoje brADy
1. cena autoro•l L. Burlaao•l u mldak6 zbory Trt partla6nake ludo•6
11. ce na autoro•l T. Sat•o•l u mleunt abor Balada na testy lodo•e l pobte
lll. cena aotoro•l A. Zemaaonkému aa detaký abor Slnln, na aln6 St.
Zliryho
kategória: Plcane m16delnicke
Hl. cena autorom A. Brezonk6mu a T. Janu•lco•l, J. Strusero•l aa pleael
Minca rodaej reč i
111. cena autorom K. Elbertovl a A. Cobejovl za plesefl Nojkraj~t d11r
IH. cena autorom l . Bbliko•i a J. Stra11erovl za plosci\ Ten svet je Ich
111. cena autorom J. Bbllkovl a K. Peterajovl za plese/i, Ty, ktorý býval ot
ceat6cb
kategória : Plesne pre dell a lkolsk6 ml6de!
11. ceaa autorom A. Brezovsk6mo a J. Pavlo'fli!ovl u cyklu s p iesni Doma
l za humnami
111. ceaa autorom 1. Uallko•l a K. PetereJo•l za cyklua Tri plesoe 1 k lolttka

Dyt~llát•sl~e

intet•tnezzo
V drioch 3.- 7. aep·
tembr a t. r . 1a pred&ta ·
ulli Trenčanom najtepl re
dycltor;t! orclte&tre okr ll;tu. Ct t o uz bola det ~k~ dyclto r;d hudba OB
Cllabovlertka, m ltldetnlc·
ky
dycho vý
or clluter
ZU : T rellčian!fkej Tep·
l ej Zele:nlčia r . dy ·
chovd h udba OB z Drie·
t omy, dych ocá hudba 1 0
spe udckou
skupl11ou
cmJovank a, alebo Po ,,áctkouá h udba z Tr llll·
c111a vietky súbory

Si mona Klučkoud {CSSR) ztsk ala prvtí cenu v l . k ategórii. V lll. kat eqó r ll sl prvtí cenu odniesla Pl ret fl urtoué1 [Z SSR), ktor eJ cenu odouzddva
p redseda poroty doc. P. Stl!pd n.

na t~ odili

Sn!mky: L. Ha jková
V druheJ k ategórii do 12 r okov stítuW o 21 dett za CSSR, medzi nimi 7 zo
Slovenska. DaW ch 18 účastnikov d o§lo
zo 6 soctaltstlck ých kraJi n. V t r ete/ kategóri i do 15 ro kov bola ú čast zahranie
ných stí( atlacl ch tiet uysoJ.:d: l l zo 6
socl altst lckýclt kraJi n vedra 17 !lakov
r eprezentuJ(lctch u mente hry na k l avtr l
u nds (2 z ntch zo Slov enska / .
V§etky odmenené miesta v d r uhe/ k a·
t egórll a prevatna viiC!ilnu cien u t retPJ
k·ategóril zlskalt súta ~/ace det i zo ZSS R,
BIJR, MĽR, NDR a l'C:R. Hoci žiaci na·
!ilch ĽSU poddvall pekné výkony, hra
deti z ostatný ch soclallst lckgch k rafl n
d osah ovala at tír ovett pr ofesiondlneho
k on certného umelca čo do výberu
sk ladieb, kvality tecl mlky a vyruzu.
Neprlaznw ý v ý sledok ~ ataže pre det/
z CSSR vo vy!i!ifch vekových kategórldch
bol prekvapenl m natmll pre t ých poč et
nych p r ltomný ch pedagógov a odborn! -

e

D!la 7. novembra 1973 zomrel log.
Oto Venr ka, zssh1žll9 pra covnfk v priem ysle CSR, tecb nlck9 poradca zhodu na
organ y v Krnove. Ing . Oto Veverka sa
narodil d ň a 16. septembra 1904 v Nemojed och u Vylikova. Vysoko!lkol ské
vzdelanie zfs kal n a Vysokej lkole techn ickeJ v Brne. kde promoval v rok u
1930. U!! za ltt1d lf n a vysokej ~kole technickeJ sa !!Ivo zaujfmal o hudbu. V Ost rave absolvov111 HudobnO ilko! u (organ).
V roku 1938 začal sp o lupr a c o v a ť s firmou J, Metzel v Kutne) Hore, ktorá vyr6ba organy. Znalosti cudrfch jazykov
využfval ku !it Odlu o rganovej llteratt1 r y
a v povo jnove j dobe •• tlplne venoval

K r eal lzdc/1 d oteraz nedo!lo - napriek
oplitovným pokusom - hlavne pre n adostat ok priestor ového zabezpečenia a
chQbaJtíceho pochopenia u nlektor /}c h
čl n/tel ov.
To, čo ukdzala ťtsteckd klaulrna stltaf,
mnl o by byt d ôvodom na zamyslenie pre
tý ch, k lor t podcelfu /tí a t !ím odďalu tú
dnhuriouanl e n d§lto p r ofe::.lonálneho / w dobn~ho Skol stva zlol kou, ktord sldul
trtum/dlne úspechy v med zlndrodnom l tudobn om a tanečnom !lvote ( v tanečn eJ
utícl!ove md nedostatok
profeslondlnet
!/ peclallzdcl e v detskom veku eSte vy pukle/ ~la ndsl edky J. Treba dtíf at, te naMdvatúce obdobi e zdokonal enia nd.\ ho
nesporne k·valltného umeleckého !/kol·
stva uy rte!il at t(lto otdzku. Tohtoročn!}
výs led ok detsket stítat e Vlrtuosl per musica dl pl anof orte je k tomu ufíznamny m podnet om.

MIKULAS STR AUS Z

v9stavbe orga nov. Prechádza k tlrme
J. Metzel. ·eskOr, ked sa rýchlet!lfm
te m pom rozvrtela tov áre ň na o rgany v
Krnove, kdA n a tr valo pracoval. Za pO·
sobonia Ing. Vever k u v závod e Organy
- Kr nov bolo pos taven9ch viac Il ko 2700
o rga nov, n a ktor9ch r ldent mal pod leJ.
Bol tlel! pri rlešenr dlspoz!cle pre or·
ga n Konzervatória v Bratisla ve, ktor9
b ude lnštalovan9 v bud ove školy n a
Tol~téh o ulici.
J, HOZA
Koncertom Kra jského symfonic kéh o
o rchestra v Banskej Bystrici (24. 10.
1973) prezentova la sa o dbočk a Zvllzu
slovenských akladaterov svo jou u mele ckou č innos ťou pred bans kobystrlck 9m

e

Recenzujeme
DEJINY HUDBY, aapfnl kolekU-. (J. Tudol, ll. !tédroft.
N. Hdlko•' a J. PlafBc), •yd. SPN • llratlslna 1973,

510 atrh.

Poznámky pedagóga
Nové De jiny hudby napfsa né vyš§le uveden9m š tvor člennt m kolekUvom autor ov ako celoštátna u čebn iCI!
pre poslu c há čo v pedagog lck9ch faktllt sa odllšuJO cel-

kovou koncepciou a funkčnosťo u od nlektor9ch sterlifch
publlkáclf. Reš pektuJO nové zásady vysokoškolskej dl·
da ktlky, zvyšujO nároky na muzlkologtckO pripr ave no s ť
budúcich n č lte!ov všeobecno-vzdeiAvacfch ~ k O l a napo·
kon usil ujt1 sa formovať poslucháča nielen estetJcky, a la
t zo str6nky etickej.
Táto n ovd kn iha sympa tickéh o vzhladu, velkého vy
s oko~ kol s ké ho učebn icového formá tu ako celok: l. pn·
dba pnaluchái!om dkladn6 u i!l•o: 2. umof ňoje pedagó·
so•l formou prednUok rodfrlt zák ladn6 ni!l•o o 16tk u
prehlbuj6cn a o 16tku o rieotač n6 ; 3. ndle posluché i!ll
k samotnému l t6dlu , a to systémom oaatoleofcb p ro·
aramo• a p roblémo• .
V zmysle uvedeneJ koncepcie nevyh nutnA vyplýva, žn
učebn ica po v ýklade hudobnej hist órie p rof. Stild roAom,

atmo~/~m

pre

V1l/ .
ntlrodný
fest i val
dychový cl' orchllstrou P d d i v é h o T r e n č l 11.
V t omto r oiiniku sa v
Trllnčlne pred &ta vilt na 8lfdujtice orcltestre: to
Z K ROH Chemlon llu menrt~. z DK ROfl D ub·
11ica nad Vá/tom, orchester Spojár Brat1slava
a orchester zo ZK ROll
2'0S Trenčín . Fcsttval sa
začal vy.,t upcn!m duch a vycli or che&tr ov n a ~~ ~ 
mest! a vežov ým kon -cert om Pos~dl.:o vej 1tudby : T rllni:ma. P om i nan t u vciier a t vo r ila sú t a ! ,
k t or ú h od notila porot a
pod vedením B. Urbar~ 
ca. Orchestre :ra pred stavili s r epert oár om z
t vor by K ar ola l'ádiv~1to
a iných sklad at erov. Povlnnott
skladbou
bola
Chačat u rr a11o ua
k ompo zícia Vpád. Cenu a d i p·

lom :a u1eovo-umlll eckc1
hodn otu
d ramatu r gte
Dycho u~m u orudelili
chestru : Dub111c1 a z
H um emt ~llo.
C11n u
:a
11ajlep~l prlldn es sklad by
českosloven ského
aut ora st odniesli Du bniča111a .
Celltt :a rtajlepkl predIles poulrtnej sl.-laclby d o ·
st al Dycllo uO orch ester
ZK ROll TOS z Trenčí
rla. Cenu :a výrazné d i·
r ige nt skt!
st utlmenie
programtt dost ali A. Hru·
bouč~k z H umenn~llo a
J. J ankovič : Bratisla vy . Cenu :a
najlep!l
prednes skladby K. Pá ·
d ivého dostal orchester
z D ubnice. V r ámci f cs -

Dych ovfí orch ester V ALASKA pri SZK Radost vo Val aJsk!}ch K l oboukoch.
Snfmka : K. Surm'r

pub li kom. V progra me koncertu vysttlpllt prot. Zita Stroadov6-Par6kod ako
sólistka v Mozartovom Klnv!rnom k oncerte A dur. Dagmar Robov6 , sólis tka
opory DJGT v BeethovenoveJ koncertnej
árii Ab, perrtd ol Dr uhtl č a st koncertu
vyplnili uká!ky z tvorby banskobys trických sklodateTov Vladlmlra Gajdolla 11
Vojtecha Wlck11. Odb o čka Zvllzu tou to
formou prispieva n ielen k rozvo ju hudobného života v Banske j Bystrici a v
kra l!, ale pokladá sl za povin n os t vytvo riť pracovno-umeleckO atmosféru 1 vo
vlastných radoch a tak sa predstavU ve.
re jnostl. Spomfnen9 koncert je t oho slub.
n9m začia tk om.
-em-

(od najstarllfch či as d po Viedenský klasicizmus), prof.
Plavcom (od hudobné ho romantizmu až po dnešok) a
dr. Hri!konj (vývin slovenskej hudby) má s voj orgo·
n lck9 doplnok v príspev ku dr. Tvrdoila, ktor9 mé pr edovšetkým charakter d idak tický. Komp lex prog ramov a
problémov má za úlohu dať systé m posl u cháčo v ým ve·
domos tlam, ktoré" sl nadobudol Individuálnym šUldlom.
Ak Cernuš 4kové z náme Dejiny h udby (vo viacer ých
vydanl11ch) vžd y sa javili a ko čis tá m uzlko loglcká ., Otn~
an steh ", nami r ecenzované DeJiny hud by v koncepcii
koordlnujúcebo autora jozefa Tvrdol'la sO zamerané
funkčne: s O pfsané s predstavou dobre er udovanOho
hudobného pedagóga a s predstavou celkom odllšnrJ
a tmosféry v procese š tt1dla deJfn h udby na pedogoglr
kej fakulte. Cttater k nihy vyrozumie, že sa tu n ostoru
Je zásadn9 pos t oj pro ti tzv. pasrvn ym prednáilk11 m, pro
ti bezdu chému verbalizmu 8 memorovan lu. l ked systOm
navrhn utých Oloh, prob lémov 8 programov jav! sa nie
kedy nad s ily š tudu j!lceho, za meranie n a látku zá
kladnO, d o pl ň u jOcu a orienta čnO, zameranie na aktivitu
študu jOceho z m ocňO vať s 11 látk y netradičn ý m spOsobom
JO n epoch ybne n ová tors ká črta vo vysokoškolskej pede
s.:oglko o teórii v y u čovani a hudobno-h is toricke j lá tk y
Zálež!, pravda, na pedag og ickom ma jstrovstve toho, kto
na pedag og ic keJ fa kulte, resp. na Cllozoftcke j fa ku ltr
de jiny hudby v yuč u je a č o z tohto koš a dobr 9cb né
podov bude vedte( re alizovať v procese v 9 učby.
Odli šný št ~ ! vlecer9ch au torov nic je tu na škodu,
naopa k, Je s kOr pr!nosom - vzh!adom no r ozvo j vy
jadrovaclch schopno:.U b udúceho učltera. Pos lucháč ma

tlual u bol semlndr na l i•
m u ,.Anga!.ovanosf ctv ..
citovej hudby•• , kde act ..
zneli okrem pre dnd•
sok - hod11otrt~ dlrkus nt! prispevku, podnetné
11ajmd : h(adlska zlepi l·
ma sit u~cle u t omto
:án rl.
Na :~ ver bol koncllrt,
k·de sa predstavili v!etk'tl súta!lace súbor y , ako
aj hostia ~ Valabkýcll
Kl obouk· a spevdcky rú•
bor ZDS : Dolnej Súči.
K o11cert spojenOch or•
cllestrov pod vedll•
nim mjr. Gejzu Prl !>lllu,
uojllrtskOch
lrršpokt ora
lw dl cb, ktorO bol lÚČili•
ne re ! lsér om tohto po ..
d ujatla
uko rtčil ra
VIli. národnO [ llst lval,
kt orO por iada OsvetovO
astav v Bratl!laull, 11
spolupráci 1 tnlt itactaml
tren čianske okresu.
K. VYSTRCILOV.(

e

D ň a 22. X. t r. skon čil sa v Ha·
moonom ll. jesenný koncertný cyklua,
ktor9 o rgonlzu je Kruh prlatafo• hudby
pri KaSS. Svojfm oh lasom n adviazal na
tradfclu HumenskeJ hudobne! jari. Hu·
menské koncertné publikum s l v yp o ču·
lo g itaristu Fraoclsa Bcbeya z Kame·
r umu, sovietskeho vlolončollstu Michel·
la Chomlcera a k lavir istu Alexandra l:!el·
konk6ho, cel ove čer n9m roctt61om s11
uviedla s lovenská k lavirist ka Tatjaaa
Fralíová a záve rečný kon cert pa tril ape·
d ckemu zboru Lúi!nlce za dir igovania
Pnla Procbéd zku. Cyklus bol v di'toch
3.- 22. X. t. r.
(E. G. )

tu z jazykove j stránky !ltyrl vzory, z ktorých s l mO! e
podra svojho Individuálneho zalotenia. A ked
systém pracovných úloh vedte po!> lu ch á č a nevyhnutne
k tomu, Hby črta l a š tudova l literatúr u v zmysle učiv a
preblbujOceho o o r·ientač n ého, je t u vera možnosti, 11ko
t•ozvlnú ( posl u cháčovo mu ztko loglcké m ys lenie a vyJadrovanie, ktoré je také d Olellté oj pre v9klad s kladteb.
Co sa t9ka bibliog rafie, u čebnica 1 pri svojom pedagogickom zamerani obsahuje pomerne bohatO literatúru,
ktorá ja učelne roztriedená na s lovnfky, encyklopédie,
hudobnO an tol ógie, vi.eobecné práce so vz ťa h om k historicke j llltke, vi>eobecné dejiny hu dby, d ejrny nArod·
n9ch hudobn5ch k ultúr, monograrte, protlly a StOdle o
sklodatcroch a koncor tnf'ch umelcoch .
Skodo, že pracovn!cl redakc ie SPN, resp. korektori
Tlač i a rn i SN P neurobili korektú r u s patrll!n ým re§pek·
tom. Nem useli s H tu obj a viť zbytočné ch yby. Nad
.,Medl'lchom Sme t anom~ {str. 152 ) sa čltate r zhovievavo usme je, má a le p rti vo b yt ne!>poko Jn9 s n lektorfm l
omylm i v da tovan f l pr emlér11 Ctkkerove j opery bole v
r. 1957 a n ie r. 1947, o ko so to uvád za na s tr. 327),
" omylmi vecnými (napr. Detvan bol s po lok, ktor9 mal
c;voj spevácky !< rOžok, poz ri stt·. 300 ): mrz! nás, ked na·
miesto ... Dvoi'ákov Hymnus črta me Humnus (str. 228 ),
alebo na miesto. . . Kardoi.ova Paril ta pre sláčiky je
chybne Parttra (str. 332 ) a pod.
JOZEF SAMKO
O ul!ebolcu le :znai!ný z6ujem. l preto sa .k neJ biMII6
red akcia HZ oa str6nknch i!asoplsu oite u6tit. Ro•o•·
ko uv!ta aj postrehy a pripomie nky č ltatdov .
RedakCII
v ybra ť

Jubilant - zaslúžilý umelec Tibor Frešo

Staktovkou
a perom
Splllkf Stlnnik - Bntlelan JUm - Bratlelan - Koillca - Br•·
tJalua - Káhira - Bratislava, to s6
hlnofi lt6cia d l ho umclcckfibo pô·
aobeola (1 celkom z6konltýml nhratml do Bra tlalavy). A ak k tomu z•·
počftama hosťonola v Kyjne, v Bu·
depeltJ, v DrUcfanocb, v Berline, v
Novom Sade, v Ľublaoe, vo Vratiala·
vl, v Perugii, v Bruseli, čl v Sollíol
- le toho dosť (na zfakevanla akú·
aenosU a ruJ:hfadov, na exkurzie do
1oýcb opier, čl k dlrlgentskýtn pul·
tom) a na návraty. Ale vietky plite
antom, menlfm či vä!!iifm, nnyhout·
oa v kaldom - a v umelco•l ella
Jlbtojčlvajlla vyvolávajú konfront•cla a hľa danie. Clovek sl uvedomu·
jo ,;prtslulnost .. k vlastným brehom,
k hlboči oa lnipiračnaj • d lriJ!entlk&l
l akledateFskej Istote. Ako wto toto
vlelko pocltovall za tf cb vy9e trld·
sať rokn umeleckej činnosti?

nosU a k menlej ochote pripravovať sa
aj doma a nestrácat ,,formu . MA pred·
sa len svote výhody aJ anga!ovanle sO·
listov na lst6 role, ~l na sezónu a m6
to velk6 klady l pre dlv6ka, pred klorfiho zrakmi sa za nlekotko sezón vymenl vera umeleckých tvárt a hlasov, ~~
dirigentov. A to te pr1lažltosf zoznám i ť
sa 1 nov9ml formami speváckeho čl ha·
reckého prejavu. .,Re!lsérlzmus• dt e
v!ade nepoznaJú a klasické diela sa prlpravutd tradične, aby hosCuJI1cl umolcl
mohll polahky do nich vkrolllf. U nás a to aJ zfskava pre nás v Istých kontextoch sympatie - ettU re!l éra Ili dl·
rlgenta, kafd9 Interpret čl sOllsta, zborista čl hráč v orchestri vychádu z refljnot. čl dlrlgent&ket koncepcie a o to
sú naše pred tavenia sugestfvnejllle a
tednollateJile. To stl tie moje J:)raktlcls·
tlck6 poznatky. A návraty? ľo je .,hlbina
bezpečnosti". Tu sa predsa len tvor( najprirodzene tlite. Sna!fme sa daf kafd6mll
naštudovanlu lst9 punc, snažfme sa ka!dé predstavenie zaflxovaf tak, aby od
reprlzy k reprlze r4stlo. A mofno te to
trocha faf.šle pre host(, ktort sll pre·
kvapenf tlrovňou na§lch reprfz a kom·
paktnosťou Inscenácie a Ich návyky čas
to naru!.ujtl naile koncepcie, kolekUvnost angažovanosti v predstavenl; sú naullent uptattlovat ovola vUilllml svote
.. ta".

skd a fnterpretal!nd -

zbll!ovaf a zopredovbelkým v Ich vlastnom
záujme. Ved ak by tak nebolo, ako by
sme mohli zvltidnuť na ~o moderné opery? Kn:ldá z nl ch prlnd~n v tomto sme.
re velké úskollo, lc lsL9m ,.prototypom"
al pre nás. No hr:z klasickeJ prlpravy
by to lllo asi (afko - to potrvá e~te
dlho. Pl'l dnešnom stave náSho hudobného skolstva - k9m budeme l tu mOct
hovorlt o ,.slovenskeJ škole". Náš v9·
vot tu akosl náhle a spontánne vytryskol, čo je v deJinách hudby priam unikátne - a pravdate, chvllu trvalo, kým
sa zorientovala Interpretačná zložka.
Ale dnes - vid( sa ml - sme dosiahli
lsttl harmOnlu a vyrovnanosť.

stHadovllť,

Jubileum Je prllalltosfou l na bi·
liJICOYillle l aa pl6novanta. Ako ••

Jubilant

Komponovania akledleiJ aymtoale·
kfc h, zborovjlch, komornfch, pleatlo• 9ch, lnllrukllvnych - ai po aajao•·
illu - operu - t•orf prierez •a!lon
skhHfelefRI. uu tv•u bu u. Y.do pucl ťufe·
te •:cntrum nolel t•orby?

Snlmka: J. Vavro
Celkom pochopltelne ja ka!df umelec
rád, ked sa mOže dosta! do cudziny.
v mojom prtpade do divadla. čl na kon.
certy, kde sa stretáva a Iným soavllckym
1 iným orchestrálnym .,materiálom". čo
dáva možnosti tfch vzácnych konfrontác ii, s našimi silami l pomeramt. A prjlvdaža - všade sa človek snaž! vldJef klady t nedostatky. Ak celý svet
obdivuJe zabezpečenie umelcov u nas,
nudávam sa, fa 1 to má svoJe chybičky
krásy, Božechráň, nechcel by som, aby
ndl umelci tak ttpll o svoj chlieb každodenný, ako všellkde lode, ala samo·
zrajmost, fa sa 1m nemOže nič stat a
existenciu majO zabezpečenú, Ich neraz
ukoU!Ia k menšfm pocitom zodpoved-

Vychlldzul som z Istého domáceho l
svetového romantizmu a ten dlho poznalloval - a možno ešte wtále pozna čuj e
- moju skladatefskO tvorbu, už od čias
môJho štndla u lldebranda Plzzettlho '
Rlme. Bol to mOl ProlOg, Stabat Mater,
čl Meditácie. No prlrodzen9m Inšpirač
ným zdrojom te lo nose, ~o sa prel&·
vilo nalm:t v symronlcket básni Oslobodenie, Ili v skladbách pre SCUK. alebo
Lu č n lc u. kde ma .,napájali" (zasa roman.
tlcky povedané 1 ,.domáce !riadia". A W!
sme l pri mojof prveJ opere Martin a
slnko, kde cltutem tanolln6 l melodické
prvky na!iet proveniencie. Nie náhodou
som ako prvO napfsal operu pre dell.
vect má m už detská skladby pm klavlr
a detské zbory, ktoré akoby boli Is to u
predprfpr&vou pre operu. Ide ml o zfs·
kanta detského dlv4ka t9m. č o mu Ja
natbllf!le - svetom teho fantázie. umoc.
ňovane f prvkami na~et fudovel slovesnosti. Ked dorastie, tento kap1t61 sa nám
určite vráti v záujme o operu vObec.
Nielen atonnsk• akladatalaU tvor·
ba doubuja 1 roka na rok doma l vo
nata 6apacby, ale t umelecké telasá, bl a6Uatl afakava j6 v európskom
koot11te i!oraa vlčlf obdly a tetu .
MysUte sl, le lnterpretai!d atr•aka
ida raka v ruke (do "auropaiamu" )
- ao lkladatefakou 1
Vývoj v tom to odvetvi kultOry a kumUu musf nevyhnutne tte ruky - autor-

Hovorí akademické maliarka Viera

Zilinňanova

Výtvarníci
o hudbe

decembra
sa
dožlva
okruhl&llll pä(de&lateho
výročia hudobn~ skladatRf, organista Jarosln
Mele r, pochádzatucl z
Hronova. Je absolventom
bratislavského
konzervatória l organ a kompozlcle }. V pllťdeslotych
rokoch vstllpll do služieb
rozhlasu a po založeni
televlzle na Slovensku pred sAdemná&tlml rokmi
- prešiel do tejto lnCtltúcle, kde vykonáva stáJe funkciu šérredaktora
HlavneJ redakcie hudobného vysielania.
Ctnnost jui.Jilanta te
Clroká. KoncertneJ čln
nosti sa nevenuje v pi·
net miere. Tažlskom s a
mu stáva kompoztcta. V
teho tvorbe domlnutO
predovšetkým
vok6lae
16nre. Táto oblast siaha
od detských plesnt (En
ta:~ tullpén, MoJim
deXII.)

ftlllo obrazu Fra Angellca, o tom mno!·
stue gtmtdlnych diel celkom zanedba·
telnf}, ale na mtra zap~sobll ako blesk.
VIdela som potom e§te kilometre obra·
zov; ntektorl sa mt pdčtlt mene/, nie·
ktorl viac, ntektorl velmi, ale u!dy som
sa vracala osvte!lt sa k m~fmu Fra An·
gellcoul, fednoducMmu a sute!emu ako
hudba teho doby.

•••

DI.

•••

Za~latkom

(7.

tom) cez komorné plesne, prevažne lyrického
ladenia
(Slohy 14sky,
Nočn6 plesne, l!l Dva so·
nety na Mlchelangela).
Skúsenosti nadobudnut6
vo vokálnych akladbách
(z ktor9ch sma menovall
len tie najpodstatneJšia )
vytlstlll v opere Erlndo.
Tu vykonal Meter velk9
kus práce, ked nám zložltou rekonštrukciou pribUlU oper né dielo vý·
znamného bratislavského
rodáka Johanna Sleglsmunda Kuuera. Nlekolkoročná práca na tomto
diele však priniesla svo.
te ovocie. Od prveJ premiéry v Opere DJGT v
Banskej Bystrici.
cez
uvedenia na VSMU, v
NDR, v juhoslávii e posledné uvedenie bolo v
Brusell v novembri
t. r.
lollrument•lna tYorba
lnbllanta nie te taká bohaté. Prejavuje sa v net
vplyv organoveJ hudby
- Meter r ád pracuJe s
kontrapunktlckýml
rormaml, natmll a ftlgou.
Skladatelova tvorba za.
sahute et do oblasti 'lá·
bnoal hudby, kde vytvoril viacero ťlspo!nf-: h
skladieb. z nich sa najpopulárnel!lle stali skladby lnlplrovan6 Bratislavou - Bra tislavský val·
člk a Pozdrav z Bratislavy.
Dlhoročna práca v rozhlase a ' televlzll avo.
tlm apOaobom usmernila
Melarovu tvorbu, nalml
do oblasti ect nlckal a fll·
monJ hudby. Vytvoril
v y§e tristo kompozlcll v
tomto f4nrl. Obdobne aa
snofll vytvori( diela, v
ktorých by bolo televlzne
~peclflkum . Tak vznikol
pred nlekolk9ml rokmi
balet Dlawi!atko so dpel·
kam l.
Druhou sférou činnos
tt Jaroslava Metera Je teho l!lnaost IIDbllclstlck•.
Pravidelne spolupracuje
a časopismi Rozhlas, Televtzla, Hudobn9 !lvot,

R enesancia, obzvld§t talianska renesan·
cla, te ml zo v§etk!Jch ep~ch umenia najbllflia. A zase to r~te je glga11t
Michelangelo, ant dokonalO Leonardo da
Vtnct, ale Piero della Francesca, kto·
rlho obrazy mam nafrad§ef. Vy!arufe z
nich ohromn!J pokoJ, stl farebne triezve,
zobrazenl flgtlry nehraftl a netudrla sa,
ale stlstredene a ticho sto/a, sedla, kla·
l!la, zallladenl do seba. Teho anJelt ne·
otvdrattl naprdzdno tlsta, ale naoza/ spte·
vaftl ...
Renesančnd hudba ma vela z atmosf~
ry renesančnf}cll obrazov, z te/ atmos/1·
ry člst~ho vzduchu a vzdlalen!Jch llort·
zontov, vd!nych flgtlr a splf}uauf}ch drapérlL Barokovd hudba sl uela z tefto
atmosftlry r.achouala, hoci fei forma a
obsah stl u! celkom tni. To zotrvauante
renesančn9/ atmos/lry nafulac cfttm u
nlektorf}ch dielach VIvaldiho.

Mdm
hudbu
mne tak!}

velml rada. Vyvoldua oo
tst!} pocit nad§enta, ra·
dostt a útauy, ako keď sa nadýcham
l:fstlho vzduchu, ako ked pUtvam v prlllzračne/ vode, ako ked sa zastavtm na
brehu mora • ••
Casto pou!tvam hudobn~ mottv11 vo
svoflch obrazoch. Nle /ll to nič nového,
hudba bola v!dy obltlbenou tAmou v!J·
tuarn~ho umenia. Kolko extstufe vo svete s6ch s alcgotlck!}m ndzvom "Hudba",
kol ko sa nam zachovalo umeleckOch sve·
dectiev, ako sa kedysi muzlcfrovalo, kol·
ko /ll zatm s hudobn!Jml ntfstrofmtl Ale
toto fe len vonkaf!la stlvlslost hudby a
v!Jtvarn~ho umenia. Td vntltornd stlvls·
lost Je niekde Inde - Je v atmosfére,
ktora uyuoltWa hudba a ktora by mali
vyuoldvat obrazy, lebo m6!e byt obrat. s
n.dmetom hudby ,,hluchO", m(jfe to byt
trebdrs portrAt, zdtt§le, kraflna, niekedy
dokonca farebnd §kruna, ktora zvučt, md
suofu vntltorntl mel6dlu, niekedy vzru·
sujtlcu, Inokedy celkom ticha, neutterautl.
A zrefme te to prttue tato schopnost
,,zvučar, ktorou sa lt!ta dobrA obrazy
od betnef produkcie.

Jaroslav Mcler s hlav·
ným redaktorom lludob·
ných programov soviet·
skef televtzte
JuriJom
Sauekom {ulauo }.

Snfmka: M. Klement
s oza som v zime ltudlfne v Parf!l.
Samozrefme - r.hurta som sa pus·
tita do galérlt: chcela som toho zhlt·
ntlt čo nafvlac. Svotou nemlerou som so
dopracovala do ! tddla, fe sa mt začali
obraz11 protlult, nič sa ma nedotklo, tznl
len prtslovečntf fluidum Mony Ltzy v
Louvri. A zrazu o ptf,. kt n!, ? V dnlet na
trafila som na takli malQ detail z tect·

pouréte pri noJat plfaplfdaalatbpohladom apltafm a ako perapakllw•
nym?
Ten pobfnd spiatky je spretthan9 pocltllll, :to som mo~.no vykonal - naJmll
v oblasti skludatcfskot - málo a mofno
neJedno som 1 premeškal. V súčasnosti,
pochopltefne, v strede môjho záujmu te
moja prvá opera. Uvedomu jem sl, fe v
týchto sllvlslostlach pre dirigenta, ktorý
30 rokov stál prl pulte s dirigentskou
taktovkou a stretol sa vari so všetkými
štýlmi v tejto oblasti, te natvUč!lf problém v zápase o vlastné! A možno preto
som až tak neskoro začal v oblasti hudobno-dramatickej tvorby. No zdá sa mt.
fe ma to .,chyt4", lebo u! aj hladám llb·
reto pre dalštu operu - už nte pre de·
ti. Nazdávam sa, fo nikdy nte Je neskoro!
Pripravil: M. GROS

•••
S tyri ročn.l obdobia VIvaldiho sa fed·
nou z domtfn repertodru Slouenskll·
ho komornlho orchestra - Warchalou·
cou, ktor!}ch mdm z na! lcll komorn!}ch
stlborov n.a/rad§ef. Rada Ich počtí vam o
rada sa na nich at pozerdm, pre Ich
el tfn a muzlkantsktl Iskru. V~bec mdm
slabos( pre sltf~tky, obzvltt§t pre vlolonCelo, ktorl te moJfm naJmlUlm hudo~

Hudebn( rozhledy. V tel·
to oblasti nemožno ne.
spomentlt at teho teore·
ttck6 práce vlč!ileho roz.
sahu, z nich naJml Ob·
razo-.ku plali
hudby,
ktorá Je Jednou z prv9ch svojho druhu 11
nb.
04 sa povedaf, fo srd ečnou
záletltostou 1•
Metera te Jeho záujem o
!Ivot a dielo bratislavského rodáka J. S. Kus•
sera. Dlhoročné Cttldlum,
prl ktorom nav§tlvll sko.
ro v etky mlcsta Kusse·
rovho pOsobanla (a zfs·
kal tok at mnoho autenttck9ch materl4lov), zhr.
nul do štOdlf o Jeho žl·
vote a dlple v ročenke
,.Bratislava".
Treba spomentlt al tu·
btlantovu činnost na Je·
ho pOsobtsku v Slo-.e n•
akej telnfzll. Dá sa PO•
voda(, !e bez jeho lnlclatlvy by neboll tlspechy
hudobneJ redakcie ta ké
výrazné. Ved sl len pri·
pome1'\me mnohé medzt·
národné ocenenia - pr.
vé ceny zo sotaf( napr.
v frskom Dubline, č l
llsoechy na operne! atltefl v Salzburgu a lné.
Stál pri zrode takých
ťlsoešn9ch
relácii, ako
boli Nesmrtefn6 rukopl·
sy, Hudba z Bratislavy,
ktorá v tomto roku s14vl desaťro čné Jubileum.
Hudobná kronika, tl Musica viva. ZaslOžll sa o
to, fe Hlavná redakcia
hudobného vysielania m6
pevn6 miesto v Intervfzll a fa známa po celat
EurOpe 80 avollml progt'amaml.
Pri okrdhlom v~ročf s a
vfdy robf bilancia vykonaného, aby 88 lšlo e§te
a vlčlfm zápalom do
dallet práce. A pri tetto
prflafltostl prajeme pllf·
desiatnikovi Jaroslavovi
M el e ro v l vera zdravia, tvorlv9ch sU a tlspe.
chov v Jeho skladatef·
akeJ, publlclstlckef a or·
aantzačnet práci.

L DIBAK

nf} m ndstrotom. Te krcfsn.e pre ~ af u§t.
Celou!J koncert bola af mofa prvd ul1č§la
kompoztcta - mofa dlplomovd prdca.
Odut9dy som matovala čelo nlekolko·
krdt. Md prekrdsny tvar a krtfsne sklbe·
nd s čelom b!}ua af flgtlra čeltstu, alebo
čellstky; !laden ndstrot hudobnfk neout·
je celým auojlm telom tak, ako čezts ..
ta čelo.
NeuynecM.m hddam ant fednu mo!·
nost uypo~uf st čelouf} kon.cert. Nafvl1č·
§leho mafstra tohto nttstrofa Pabla Ca·
salsa som videla len v teleutzlt a zda•
lo sa ml, fe /9 so suoflm ntfstrotom
tlpln~ zrasten!J.

•••
R omantizmus - to bolt mofe ltud1nt·
skl rok/l, u§etk/1 tle romant lck~ huslovil koncerty, Chopin., z maliarov Manet
a Impresionisti, Clalr de lune Debussyho a Saint Saifnsou klaufrn11 koncert.
Vt~dy som &a lntenztune zauflmala o ta·
nec a cez tanec, konkr~tne cez balet Ro·
meo a f tllla som st zamilovala Proko·
fleua.
Prokofiev fe u! 20. storo~le. Moderncf
doba, modeml umenie. Vyndlez za uy·
ndlezom - teden u!Jtuarn!J smer za dru·
h!Jm. Spočiatku kafd!Jch pdr rokou nouf}
sm~r, nesk~r kafdtl sezónu noud móda,
ale a/ z te/to splett sa u!dy znova vynort dielo člstlho srdca, ako naprlklad
marba Klcea, Chagalla, Mlroa, ktor~ho
napohlad fednoduchll obrdzky uy!arufO.
svle!osf. ako hudba niektorých feho stl·
~asn tkov.

M am hudbu u9lml rada. Nerada o net
houortm. Tak, ako nerada houortm
o svoJe/ pract. Ved kto houort rdd o svo·
tlel& natvnfitornRJ!ilch ltfskacll?.

(28. 9.-7. 10. 1973)
• Brnianske medzinárodné hudobné
festival y sl svojou špeclflčnosťou, vyhranentm tematlck9m zameran!m jednotllv9ch ročntkov z!skall osobité miesto v
kontexte európskeho hudobného dianiA.
Počas 8-ročného trv11nla sa stali zloži·
tou a organizačne náročnou akciou kultt1rneho a politického dosahu. Vlastné
hudobné slávnosti sa neobmedzujt1 Iba
n11 hudobné programy. Neoddell telnou
súčasťou už od samého začiatku sú medzinárodné hudobnovedné kolokviá, koreš pondujúce s tematikou festivalu a
medzinárodné rozhlasové sútaže Prix
musica! de Radlo Brno. V tomto sú
brnianske festivaly koncepčne vyhranen é a osobité.
V tomto roku dali sl tvorcovia festivalu úlohu z najnáročne jš!ch: i cez zlo·
t;Hos ť postlbnulia celeJ množiny novo·
dob ~cb aspektov s lovanských hudobných
kuiUír 19. a 20. storočia , z d ôrazniť prá ·
ve Ich národné čr ty a sle dov ať leb 0$0·
b ltosť a vzájomné väzby.
V krátkom
referáte ťažko obsiAhnuť všetky festivalom navodené otázky. Dramaturgiu programov by bolo možné hodnotU z hladiska IdeálneJ reprezentácie jednotlivých
ntirodných
hudobných
kultC1r.
Avšak tento prlstup by bol Istou naivitou v porovn11nf s reálnou možnosťou
desiatich restlvftlov9cll dnf, v ktorých
19 akcii bolo takmer na hraniCI vntma.
tofnostl a fyzickej zvládnutefnostl. Všimnime sl preto, do akeJ miery sa poda·
rilo predstaviť Jednotlivé hudobné kultury slovansk9ch národov.
• Súhrne mOžeme konštatovať, že
tvorcom programovej koncepcie sa zhruba podarilo pokryť rOzne štýlové obdob ia, smery l školy z hudobneJ tvorby
slovans kých národov. Potešllefná bola
aj tá skutočnost, že v programe sa obJavlll diela, ktoré majú priamy vzťah
k Brnu, napr. suita z Prokoflevovho ba.
letu Romeo a JO!Ia. lste sl málokto uvedomll, že Prokoflevova hudba zaznela
skoro po dvadslatlcbplatlch rokoch od
brnianske! svetovej premiéry baletu v
r. 1938.

MONUMENTÁLNA HISTORICKÁ FRESKA
M. P. Musorgského, opera Boris Godunov, v ktoreJ sa v predvedenl So fijskeJ
opery predstavilo bulha rské spevácke
umenie, zastupovala ruskú opernú tvor·
bu. Dôstojným pendantom bola Inscenácia Sostakovlčovb o ,.Nosa", ktorá v na·
~tudovanf operného súboru ~t6toeho divadla Y Brne zožala nevšedn~ ohlas naJroll u zahraničného publika. V tejto súvislosti pre festival pripra vená premiéra Smetanovho Tajomstva bola po InscenačneJ stránke vyslovene sklamanfm.
In scenačné operné klišé, kašfrované kulisy, to všetko bolo v príkrom rozpore
s géniom Smetanovej hudby a pOsob!lo
celkové rozladenie. St1časnú česk t1 operu reprezentovala repertoárová lnscená.
cla brnianskeJ oper y - Hurn!kova Dáma a lupiči. Ak sa zamyslfme nad
SYMFONICKOU TVORBOU,
ktorá na festlvalov9ch koncertoch odznela v podan! troch telles - lllbarm6·
nie s Varny, SlovenskeJ tllbarm6ale a
Státnej fllharm6nie Brno - vnucujP. sn
otázka, prečo sa porladaterom pod11rllo
do programovej skladby un·adlt aspoň
Jedno zo symfonických diel P. l. CoJkovského, alebo tvorcu ,.slovanskej"
koncepcie hudby - A. Dvoi'l\ka. Sloven<;ká fll harmOnie sa predstavilA na dvoch
koncertoch s dirigentom Ľ. Kajterom a
Svajčlarom P. Colombom. Na prvom zaznel Dvoril kov vlolončrlov9 koncert, v
ktorom v9kon francuzskeho sólistu P.
Fourn lera bol púh ym odleskom jeho bý·
valýrh lnterpretačn9ch kvalit - a významné dielo s lovenskej predvojnoveJ
hudby Zatm zemo podkArpatskeJ od E.
Suchoňa. Na druhom koncerte uviedli
už spom!nanu Prokoflevovu baletnn suitu a 4. symfóniu D. Sostakovlča. Rovnako al Státne fllharmOnla Brno mala
možnost dvakrát prezentovať festivalové.
mu publiku svoje Interpretačné kvality.
S pofskýml hosťami, s dirigentom J. Kat·
lewlcsom a tenorlstom K. Pustelakom
uviedli filharmonici Paroles Tlsses a II.

Za~latkom novembra t. r. vrtlltl sa z obecenstvom
l odborntkmt vermt pozitlvne hodnoteného - osemmesačného umeleckého anga!mdn v Austrdlil Séfdlrlgent
Slovenske! ftzharm6nte zasl. umelec LADISLAV SLD·
v AK. v Adelaide p6sobll ako Séfdtrlgent fuhoaustrdlskeho symfonického orchestra a dirigoval t dalšie austrdlske telesd na koncertoch v Melbourne, v Perthe, v Brisbane a na Tasmantt.
Sntmka: K. VyskočU

sym f óniu W. Lutoslawského a skladbu
súčasného Juhoslovanského
skladatefa
M. Kelemena - Floreal. Druhý koncert
na záver festivalu mal na programe
prlestorovú
kompoz!clu
brmanskeho
skladatefa C. Kohoutka Panteon, Sukovu
Fantáziu pre husle a orchester so sym
patlck9m v~konom Mexičana H. Novela
a dvojkoncert Bohuslava Martinu a Ja·
náčkovu Slnronletu. Koncert dirigovaný
~éfdlrlgentom J. WaldMnsom bol v oblasu Interpretácie symfon ickeJ hudby
skutočným vyvrcholenfm festivalu.
KOMORNI KONCERTY
mo~no zaradlf do
pretačnej ťlrovne

hornej polovice Interfestivalových programov. O spev6ckom umenť Z. Doluchano"ovej, ktorá. na celovečernom recitáli
predviedla plesne ruských a sovietskych
sk ladaterov netreba nov9ch superlaUvov.
Navyše, ked poslucháči Bratislavských
hudobných slávnos!! sa mohli sami presvedč!t, rovnako aJ o kvali tách ďal
šieho hostujt1ceho telesa Komorného orchellra StátneJ filharmónie LolyiakeJ
SSR. Západonemecký komorný súbor Ensemble Conlunuum uviedol okrem drobných skladieb l. Hurnfka (Styri ročné
obdobia 1 súčasné diele pofsk9ch skla·
datefov, reprezentujúcich skladobné smer y posledných dvadslattch rokov. Stlbor.
zložen9 zväčša z čle nov dortmundskej
rllhnrmOnle potvrdil povest vynikajúce·
ho Interpreta súčasneJ hudby. KvartetovO tvorbu uviedlo anglické združenie
Gabrieli Striog Quar1e t ( Borodln, Szyma t,owskl 8
Dvoi'ákovo .,Americké"
op. 96 ). Interpretačné poňatie kvarteta
vyvolalo diskusné hlasy. Individuálna
virtuozita je u Angličanov dôsledne podriadená zvukoveJ uhladenosti a vyváženosti kvartotovol hry. V Dvofákovt bola však táto uhladenost prlllš na Qkor
spevnosti a muzikantskeJ (admostl. V celom programe nlis však teleso presvedčilo, :Ze Ich lnterpretacný štýl (e premyslen9. dôsledne uplatľlovan9 8 pre·
to l možný ako Iný prlstup k uvedeným dlelum.
Na festivale slovanskej hudby nechýbal. samozrejme, nnl F. Chopin: klavlrnym recitálom zo skll!datefovbo odk11zu
sa predstavil mladý Američan Euaen
lndjic. Jeho hru možno označiť superlatlvml. Bez senttmen tallty a pátosu znel
Chopin v Jebo Interpretácii brilantne.
dynamicky, rozvrstvene, zvukovo plasticky a farebne.
PETR VIT

V rámci podujat1 lnterpódla '73 v po.
dani OJ'Che1tra SF a Slonn1kflho .filhar·
monlckflho zboro odznela pod taktovkou
Ondreja Lenirda premiéra oratória VoJna a ant od slovenského skladatefa Tadeila Salvu. Pri jej predvedenl spoluúčinkovali sólisti }oaef RaDiaec (barytón), Karol Ulek (kontrabas), lna Sekol [organ 1 a Herta Macfarod ( klavfr 1.
Salva v temer celeJ svojej tvorbe vyutíva vox huma n a v na(rozllčnejšlcb sltuáctlicb; niekedy a ko ďalšiu farbu vhodnú pre komblná.ciu so zvukom hudobných nástroJov. V tomto prfpade b9va
text neraz llplne zbytočný - ako napr.
v nedávno premlérovanom Klavfrnom
koncerte. Inokedy ho využfva ( a to Je
aJ prlpad oratória Vojna a svet) ako
kfúčov ý parame ter vo funkcii nosného
p!llera celeJ skladby; v zá.vlslostl na ob.
sabu jebo my§Uenkovl!bo náboja, teda
v súvlslosU s textom volil autor aj čle
nenie na 8 časU za sebou tdťí ctch v kontrastnom slede cykllckeJ suity a budoval celkový priebeh dynamickej formy
jednak v r ámci Jednotlivých čast!, ate
1 celeJ skladby. PochoplteJne, 1 v oratóriu sa Salva celkom nevyh~ba uplat·
nenlu vokálnych hlasov ako zvukorarebného prvku, pri ktorom sémantika
textu nebola v popredf.
Premiéra Salvovho diela zanechala dolem dost rozpačitý. Podiel na tomto fakte mal nlzky a pre naštudovanie skladby
takéhoto rozsahu. obsadenia a n&roč
nostl, naprosto nevyhovujOcl počet skOšok. ktoré nijako nemobll vystačlt aspoň
na sol(dne zvládnutie všetkých Interpretačných parametrov diela. V konečnom
dôsledku s a potom dlrlgentova práca (i
úsil ie velké bo aparátu t1čln kuj0clcb 1ob.

a udalo1tlam

(Pokračovanie z 1. str.)
uno m ed zinárodnou agentííroo. Oaliou
'tý hodou bolo, 28 býva\6 krajskfl podniky p re film, konce r ty a estrády prevzal
Slovkoncert a vytvoril s nich svoje krajakfl strediská. Takto ziska! na lízenll celeJ SSR monopolné p ostnenle , teda mo!Z·
nost slístredene, bez zbytoč n ých 1porov
1 medzičl4okami, na základe jednotne j
koncepcie schválenej Ministerstvom kul·
ttry SSR, obnovova(, budovať a rozliro·
wa( búu koacertního llvota.

Nod poaUinnle Slovkoncertu Y oblasti medzinárodnej "týmeny l v domáceJ
ronojonJ člonoatl yýraane svfillo nA·
roky oa kvalltu jeho práce, aajmli poklal
Ide o koncepčnosť a penpektlvnost. Bo·
lo treba o11kutočolť Yýber umelcov pre
~;ahranlčni repreaent6ciu, v teJto 1ivls·
lost! podchytiť a podporont naJmladilo
generáciu, analyaont itmkliru domáceho koncertn6ho !ivota a oa dkláde
tohto uplatoiť prfsneji le krllbiá).od r.
1971 sa poče t kooce•·tov - po 'llrb~ch
rokoch - uhl znova nyiova ť, najmii
vďa ka ayatematlckej pricl krafskfc h 1tred f1k Slovkoncertu. Stí časoe 11 vykryl·
tallaovala skupina popredných IIOvf!n
ských miest, ktoré zabezpel!uji pravidel·
n f a náročný koocertof život počas ceJef aez6ny, prlJimaji Yelkf počet alovenskýcb, čelkfcb l sabraničofcb umelcov
a dboroY a okrem budobneJ jari reall:cuji po•~as aez6ny aJ lfali ie n á ro č né
CJkly. ~ datkfa wtzaamofm •fro«llaa

aabe1pečoJe Slovkoncert
osobllofl pro1ramy, Y ktorfc b vyllupu·
Ji popredn6 umeleckfl telelá, koacertal
umelci, operal s6llatl l herci aailcb •i·
va diel.
Tento dyoamlcký ronoJ a cleravedomé hladaola ooYých cieli "tledll k lo·
mu, fe aJ nail aahraalčnf partneri umelci, ageatiry, hudobaf nperli, no·
vinári - prejavoj6 l!oraz vllčif zflufem
o koncertný l ivot Slovenska a vyJadru ·
j6 11 a uzoaatm o rýchlom U01tupe.
ktorý aaanamenal a6i kalttray ! Ivot al
v tejto oblasti ycfaka moloostlam, kto ·
rfl po1kytuje budovanie rozylnuteJ 1ocia
llslickej 1poloč aoali v aaiej vlast!.

FESTIVALY
sQ osobltnou kapitolou vo vývoji nášho
koncertného života Najstar§lm tak9mto
podujat1m je Hudoba6 leto Y !reai!iao·
skych Tepllclacb, ktorého začia tky sla
hajO do predvojnov9ch rokov. Pleifan·
aký featlval sa koná pravidelne od r.
1956. v posiPdných rol<och sa v ykl'yšt8llzovall let.a6 koaceri.D6 CJklJ vo ZYoJa-

StOVIN!IItA TVORilA NA PlftlVAtl
CESKEJ A SLOVENSKEJ HUDBY ZSSR 8.-24. XII. 1973
Ján Cikker: Concertino pre klavlr 1 or·
cbeater - l. Palovič, dr. l:. Rajter, Symf.
orch. CharkovskeJ oblastneJ ľllharmOnle,
Symf. orch. ĽvovskeJ oblastneJ štátneJ
ru ha rmOnle.
Oto Ferenczy: Perlila p re komornf or·
chester - dlr. L. Slovák, V. Ba rsov,
Symr. orch. Novoslbfrskej oblastneJ fll·
harmOnie, Symf. orcb. Jaroslavskej obi.
rtlhllrmOnte, Symf. arch. Odeskej obi.
rllha rmOnle.
Ivan Hrolmakf: Koucertná predoh ra pra
sl6i!lkoYf orchester - Symf. orch. Ll·
tevskel štát. CllharmOnle.
Dezider Kardoi: IIJ. 1ymf6nla
dlr.
E. Set·ov, V. 2ordan1Ja, Symr. orch. Ufa.
novskeJ obi. filharmónie. Svmr. orcb.
Tblllskef štét. filharmónie.
Mlloaln Koi'fnek: Koncert pre flautu 1
orchester - A. Kornejev, d lr. dr. Ľ. RaJ·
ter. Symr. orcb. CharkovskeJ obi. filharmónie, Sym. orch. CvovskeJ obi. štát. fll.
harmónie.
Alexander Moyzes: VIl. syrufunla - Il ir.
l. Husman. Symf orch. Gorkovske1 ob·
last. fil harmónie
flofllan Novlik: Reminiscencie pre violon•
!!elo a orchester l. Gavrlš, dír. ~
Rachlln, Svmr. orch. Kazanskel obi. rtl·
harmOnie.
Andre[ Oč cnáJ : Symfooictll - E. Serov,
l. Husman, Symf. orch . Ul;lnovskel o111.
filharmónie. Svmr. arch . GorkovskPI obi.
fllhormOnle.
EuJen Suchoň : Symfonická fenlhia
BACH pre orJan, slá či ky a biele nhtrn·
le - dr. F. Klindu, J. K•·ombholc. Svmr.
orch. LitovskeJ stál. filharmóme. Stélny
symf. OI'Ch. ZSSR .
Enaen Suchoň · 11Jetamorr6zy - rl lr T.
Gurtovoj, Symf. arch MoldcJvskcl oblast.
fllharmOnlo.
Jh Zimmer: VIl . symf6ole - dlr M.
Konvalinka, Sym i' orch. Leningradskej
filharmónie, Stlitn y s~·mr. orch. UkraJinskeJ SSR.

medzovala v podstate na udržanie súhry. Vyzdvihnutie dvnam lcko-výrnt.ov9ch
po2tadavlek partitúry a postuvenlo akHJ·
koTve k dynamickeJ formy (napr. medi·
tattvne vvznenle celého záveru oratOrio l
zostalo tba .,plom deslderlom". Oatel sa
Interpretom nepodarilo vystihnúť a zachovať kontrastný pohybov9 ( tem pov ý l
sled Jednotlivých časU. Ot•atOrtum tak
prakticky postrádalo vsetky druhy mot ·
ných kontrastov (okrem ln~trumentačné
ho 1. Nástro jovt aparát - použlt9 v oratóriu (s prevahou nižšie položených In ·
štrumentov sOilsttckých obsaden!J bol
nevypracovant, málo kultivovaný a pre
nedostatok času l málo vyvážený s ostatn9ml Qčlnkujťlclml. Pomerne naJiep~l e
pripravená nastOplla na pOdlum žem;k'
zložka Slovenského filharmonic kého zboru (zbormaJster )án Mária Dobrodinský),
Zo sOIIstov mal klňčový význam najmll
barytonista jozef Rani nec, pretože pred.
nál!al text. Pre nastudovanie Intonačn e
náročného partu nemal vsak dostatok
času nevyhnutne potrebného pre .. usadenie".
Pre recenzenta vznikla tak nefahká
Oloba: v akom percentuálnom pomere
prlptsat vlnu na takeJto situácii nevyhovujOceJ Interpretácii a v akeJ miere
samotnému skladaterovl. Domnievame sa,
že zésluhou autora nebolo vždy mo2né
prednáša ť použité text v ta k, a by Ich poslucháč mohol sledovat. Za skutočnosti,
kedy text má funkr.lu zJednocuJQceho či
nitele, Je to nedostatok nie zanedbatcrný. Recenzent uva:Zuje l nad tým, čl
spOsob následnosll obquhovo bohatých
textov, ktorý si autor zvolil , skrýva v se.
be dostatočné rormotvorn l vlastnosti.

V. CIZJK

ne, • BardeJove a vo Vyso kfch Tatrách.
Najvýznamnejšlm výsledkom v tejto
oblast! Je však Ufttanovenle Bratis lav·
skýcb hudobných slávností ako samostatného festivalového bloku v jesenneJ čas
ti sezOny. je pravda, :Ze aký-taký hudobný festival mé u2 dnes takmer každé
väčšie mesto na svete. Bratislave sa však
podarllo zfskat pozoruhodné medzinárodné postAvenie t9m, 2e spojila avof fes•
llnl 1 myilienkou propagácie mladých
umelcov. Pred štyrmi rokmi sa zdalo sko·
ro llťíziou dosiahnuC. aby sa Bratislava
stala miestom najvllčšeJ akcie tohto žán•·u v rámci socialistických krajin. Dnes
je ul! lnterpOdtum trvalou súčasfou BHS
1 koncertného života Bratislavy, čo viac,
Jeho ťíspech podnietil aj rozhodnutie
Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO,
prlsúdlf Bt'lltlslave organtzovanlo MTMI.
Brallslava ako centrum mladej, r ozvťja 
Jťícej sa slovenskeJ kultúry sa tak stala
aj vo svetovom meradle symbolom nástupu mlad9ch, symbolom rozv!jania pro.
gresfvn ych snáh.
MJLOA BORSKY
(Pokračovanie

N

kolr."flvom

v bud.

čisla)

Zgalérie opery SND

Snfmka: M. Roblnsonová

ro

v
dl rov
IV

Hlasové dispozfcle a Javiskové predpoklady Jaroslavy Sedlárovel prechádzali prvou pro.
reslonálnou previerkou na dos
kách opavskej opery. Tento sú
llor - vždy považovaný za káti
ľovú zásobárei1 vefl<ých
scén
- ocitol sa na prelome piHdP
siatych a šesťdesiatych rokov
v pozoruhodneJ konštelácii kvu
litných umeleckých sl!. Z dne!i
ných osobnosti bratislavského
hudobného a divadelného živo.
ta p racovni vtedy v Opave re
zlsér Bedi'lch Kramosll, cho·
reograr Boris Slovák, kolora
túrna
sopranistka
Jormlla
Smyčkovll a majster vysokých
tónov, tenorista Jti'l Zahrndnf
čok . Nlekofko dalšfch sólistov
prlpravovulo sa tu k šta1·tu na
velké operné scény Brna a Prahy. V tomto prostredi sa r9ch
lo rozvflal l talent Jaroslavy
Secllái'ovej. A tak kecr no sklonku roku 1962 hosťovala mladá
mezosopranlstka v bratislav.
skom predstavenf Aidy v po
stave Amneris, bol už jef dra
matický, farebný a objemn9 materiál zrelý pre velké javisko.
Prvou velkou ťilohou Sedláravej v bratislavskom angažmiin
bola Azucena v pozoruhodnom
a v našich reláciách spevácky
skvostnom Málkovom naštudovanl Trubadúra. V šťastneJ syntéze vokálneho a dramatického

Na koncerte z diel siUlasných sloven·
akých skladetefov odznela v rámci BHS
3. októbra t. r. v Zrkadlovej sieni Pri·
maciáloeho paláca Sonáta pre hoboj
(sólo) od Ivana Parfka, ktorá premiéro·
vo uviedol Jozef lianušovskS'. Autorovou
snahou nebolo iba vyhfadávanie nových
zvukových efektov (ktorá je tento ná·
strof schopný vyludzovať) za ka!d(t ce·
nu, ale aj vyjadrovanie určitého hlbiiie·
ho obsahu. Parfkova invencia sa uplat·
ňuje • citlivom dlfercncovanf dynamic·
kého a tónového parametra; miestami sa
nevyhýba aj pou:l!ltlu tónov výllkovo ne·
ideotlflkovatefných. Výraz sonáta chápe
nie ako formový pôdorys - v klaste·
kom slova zmysle, ale podfa starých barokových zásad.
Sláčikové kvarteto op. 5 od Hanuša
Domanského premiérovall členovia Slo·

.....

vytvorila v ne! umelkyfte svo·
ju dopostar na jkrajšiu, tak po·
vediac žlvotnťi postavu. Nielenže sa obdivuhodne vyrovnala s
okrajovými polohami partu, že
dominovala svojim scénam nosnosťou volumenu, že dokllzala
obsahom
naplniť
verdiovskú
kautllónu a hlasom vyjadriť ta·
lianske esspresivo - ale stotožnila sa so svojou postuvou
aJ v oblasti hereckého stvárnenia. O rok po Trubadúrovi pri!:!el Mnškarn9 bál a s nim pre
Sedllli'ovú postava čarodejnice
Ulriky - na malej ploche v
speváckom zmysle repriza Azu.
ceny. V tieni týchto dvoch
kreácii zostala tretia velká verdiovská postava
frivolná
Preziosilla zo Sily osudu.
Speváčka sa úspešne vyrovnala nf s prlležitos(Aml, ktoré
Jej ponúkol slovanský t•eper·
toá t•. Vytvárala starli grófku v
Pikovel dáme, Jellbabu v Rusalke, titulnú postavu Dvoľli
kovef opery Cert a Kača. Najviac možností jej vsak poskvt.
la spevácky exponovaná a dramaticky mnohotvárna Kostolnfčka z Krlškovho a Holoubkovho naštudovania Jel pastork·me z roku 1966 Objektlvne
treba konštatovať, ~e v nasle·
dujúclch sezónach je exploatovanie umeleckých schopnostf
Jaroslavy Sedlái'o,vej vo velkých

venského kvarteta (A. Móži, A. Nemec,
M. Telocký a F. Tannenberger). Preztli·
dza dfubu autora v snovanl hudobného
pradiva z kratillch motivických (ttvarov.
Hudobná spontánno sť jo tu viak značne
potlll č aná racionálnou rozvahou , pre to
nie detky liseky diela pôsobia rovnako
presvedč ivo najmä tie, ktoré st\ prtlli
rozlahlé a poslucháč ovi ťaž ko obsiahnu ·
tefné. Poklaf svojej fantázii vyhradzuje
priestor skromoejlíl (pizzicatové scherzo),
má 6spech väč!ii. Navylo mu vzniká
problém fináln e j časti , ktorý mladý skladatel dost iiťastne vyrlo!lil pridanfm
flauty (Vl. Brunner ml. ). Flauta vyúsťu 
je do hudobého prúdu úplne neot:aká•ane, nevtieravo a presvedčivo.
V podani členov Kvarteta StátneJ (ll harmOnie Košice (M. Jirout, F. Fi gura, J.
K:fika a J, J6no!Uk) odznelo oa záver

Íiloh4cli
takmer mlntmClne.
Stretáva sa dvakrát s "nohavič
kovou" postavou (Adl'laao v
Rienzim a Arsamenes v Xerxovi), spieva Klytalmnestru v pokuse o oživenie Gluckovef If!·
génle v AuUde. Zlvotnost všetkých troch Inscenácií je mln!mlilna a tak Sedlái'ová prak·
lieky oblieka Iba kost9my komických a charakterových ťiloh.
A keďže má zmysel pre komiku a schopnost minimom pros.
trledkov načrtnúť charakter v
základných
obrysoch,
jeho
stvárňuje aj tieto ťilohy s pozoruhodnou plastlčn osfou. Je
to prehliadka postáv, postavičiek l flgťirok - od náročných
a exponovaných úloh typu Flo·
rence z Alberta Herr!nga, Ilie·
!lo matky z Konzula, k v9razným epizódam v Eugenovi Oneglnovi (Ň'aňa Filipievna ), Barblet·ovi zo Sevilly, Figarovej
svadbe (v oboch MarceUna ).
Kr(ttňave

(Zalčlčka) .

Z posledných pr!lež!tosU vy-

nfma sa bohatá charakterová
štúdia krčmárky Mary v Krlš·
kovej lnscenácli Jura Jánošika.
ale spevácky nnjvďa/:nejšlu a
svojim hlasovým dispozlci!\m
na jadekvlítnejšlu postavu vy.
tvorila umelkyna pohostinsky
na javisku NoveJ scény v Bra.
tislave - Czipru v Cigánskom
barónovi.
JAROSLAV BLAHO

Sláčikové kvarteto • Ko~iciach pôsobiaceho Jazera Podprockého. Skladalelove
hudobná reč je charakterizovaná urči·
tou d ravosťou , naliehavos ťou , zomknu tos·
ťou formy, alo aj intenzivnejiím prfklonom k trodfcil (citovanie lndovej ples·
ue, tan eč n ý charakter finále). Podproc·
ký sa neuspokoju je iba hfada nfm, on l
nachádza. Je dravfm el'prosionlstom, a le
i výrazným meditatívny m lyrikom. Blfz·
ka fe mu technika rozvfjanla i kontrapunktl cklíbo prelfnanla mylllienok. t ažf
z technických l zvukových mol!nosU ob·
sadenia slličikového kvart eta, ale výsledky tejto ezploatácie vie (azda až na po·
merne rozfahlé tento assal) formovo
(t če lne a presvedčivo učesa ť a preto
je posluchá!:sky vďačný. Cesta velkých
folklo ristov XX. storočia ( najmä Bartó·
kova ) je mu bJrzka a vie na tieto prln·
clpy l nadviazať.
V. CIZIK

TVORBA
VLADIMIR BOKES:
KVINTETO

DYCHOV~

Dycbovíí
d lmlra

k"inleto Vla·
Bokesa z ro•
ku 1971 vyrastá z tradič·
ného fo rmového pôdory·
s u: ako celok ťa~r trol•
llasťová skladba z klaslc·
kej, sonátovej, čt pieslloveJ f ormy. Autor ypei!otll
hudbe kvinteta charaktar
fahkej, neoklasickej bud·
by. Teda niet tu vedomo !
s nahy o originálne r ide·
n ie - Ili u! f or ntovej vý•
stavby, alebo r ýdze hu·
doboého toku. Zato sa
vllak overa vypuklejl ia
p rejavuje pnoradf skla·
datefov z6mer - vysporiadať sa osobne s prob·
tematikou rytmu. V po•
rovnani s Bokesov9ml
predchádza jiclml s klad·
baml, • ktorých operuje
po väčši n e
jednoduchým,
nekompllkovanfm
ryt·
mom, sa • dychovom
k'finteta zračf jeho nod
tendencia, snoba o rozvi·
nulie prvotného jedno.
d uchého rytmického p u l·
zu k zlo! itejlliemu. kom•
plikovaoejlíiemu. Strieda
metr um , rytmick' člene·
nie nechápe • tradli!notn
zmysle, je nepravidelní,
a nepravidelnosť podpot•uje
napr. strledanim
ttiol s kvintolanll. Ciefa.
vedomým ronlfanfm ryl·
mlckej
nept·avidelnostl
dospieva Bokes al! k ryt·
llllckej uvoroenosti, stle·
ra presné hranice taktov
a interpretov atavia pred
problém rytmickej alea·
torlky.
Z

Festival detských zborov
Popri "Flóre" sa v staroslávnom Olomouci pred
rokom položili základy k
ďalšiemu
podujatiu. V
dňoch 20.-23. septembra
t. r. sa tu uskutočnil po
druhý raz Celoštátny fes·
tival detských spev6c·
kych zborov BI s medzinárodnou účasťou. Organizuje sa za velkého porozumenia
a
podpory
štátnych a stranfckych
orgánov mesta, okresu a
severomoravského
kraja a celého radu podnikov 1 organizácii. Základným Impulzom však
bola skutočnost, že dvaja nadšenf zbormajstri
vybudovali v Olomouci v
priebehu šiestich rokov
400-člennsr
detský spevácky zbor: Karel Klimeli
a jeho syn Jli.'f.
Plejáda zborov nútila
zamyslieť sa nad faktorml, ktoré určujú výšku

umeleckého pr'etavu detského zborového spevu.
Markantne vystlíplla do
popredia osobnost diri·
genta. Ked fe Jeho odborná pripravenos( na
patričnej tí rovni (okrem
zvládnutia
taktovacej
techniky je mu jasná dôležitost správnej hlasovel výchovy, v otázke
dramaturgie má zmysel
pre psychiku toho-ktorého veku a celkove správ·
ny postoJ k deťom], môžeme byť svedkami takých perfektných výkonov, aké podali zbor
"Severáček" z Liberca s
umeleckým
vedenfm
zbormajstrov Milana a
Jii'iny Uherkových, alebo
brnenská
" Kantiléna ",
ktorú diriguje Ivan Sedláček.
Svoffm olomouckým výkonom nezaostal
ani Jlrkovský detskf zbor
s dirigentom Jaroslavom

Cyrusom. S radosťou 'á
na ťirovnl spieval zbor
,.Radosť " z Prahy (zllormajster Vladislav Son·
ček) , ktorý svoj program
spestril aj rytmami po·
pulárnej hudby a Pardu·
bic.kf detský zbor (zbormajster Ing. Vlastislav
Novák ),
ktorý
u pútal
preclznym podanlm ná·
ročnej polyfónle. Zo zahraničia prišli tri zbot·y.
Ako jediný mládežnfcky
zbor spievali hostia z
gymnázia v Celje (Juhoslávia) 11 programom IJI'Cvažne domácej tvorby.
Oalšiml
hosťami
boli:
Detský spevácky
zbor
Koml6 z Maďarska a
Mestský spevácky zbor z
Halle. Posledný zauja l
svojim zloženfm. Zbor
bol čisto chlapčenský,
akf v republike zatial
nemáme (v P~aha sa je-

ho vybudovanie údajne
pr1pravu jo).
Organlnltorl olomouckť!ho
festivllln pozvali
jeden zbor zo Slovenska.
Na reproLentačnú úlohu
sa
podujal Pioniersky
o;;pevácky zbor "Zornič
ka " z Bratislavy (vznikol len v novembri 1971
pri Dome pionierov a
mládeže Kl. Gottwalda
pod umelecltým vedenfm
zbormajstra Bohumila Btčana). Predstavil sa pestrou dramaturgiou
(z
diela A. Zemanovského,
Mllana Nováka, Burlasova ťlprava Iudovej ples·
ne. At6mová pohádka J.
:F'. Flscbera - s barytOnovým sólom Ing. V.
Daubnera a Fišerova pte.
seň Pajeďte s nami), bezprostredným, no pritom
disciplinovaným
prejavom. Prednosťou zboru je
kultivovaný tón, jasná &i'·
tlkulácla
a
rytmická
pr eg nan tnost.

...

Seminár
na
tému
., Básnik, hudobný s kla·
da tcr. zbormajster a no·
v.á zbm:crd tvorba pxe
deti '' sl vytýčil prfllš strokú problematiku, aby
sa mohla za jedno poobedie vyčerpat. Hlavné
1.1rfspevky prednlesll skladatelia Ilja Hurnfk a
Václav Felix. Na festival
pricestoval rad českých
skladateľov, "amozrejme,
predovšetkým tr, ktorých
hudba zaznela. A tá prevládala v programoch
českých
zborov! Vzbudzovalo
priam závlst.
koľko
skladatelov
v
v Cechách l na Morave
sa venuje tvorbe pre dett, ako vedia pfsaf adekvátne k Ich mentalite. Skade, ~e mnohl na·
1;1 skladatelia neprijali
pozvanie do Olomouca.
Jedinečná atmosféra detského sveta pri s tretnuti
tolkých zborov by Im bola zaručene tou naJlepšou Inšpiráciou.
MARCELA MISAROI OVA

hladiska

hudobno·
moino po7.orovať evidentnú orien•
láciu autora na d odeka·
r0Jlick6. a se.tlálne poť>tu·
py, sna žf sa vlak o vy·
tv01-enle a zachovanie určitého 't'nfmatelného cen·
tra. Nemol no ale toto
centrum chrakaterlzovaf
ako " n1hratov6": spol!f·
va • podobnosti 'l't'odnef
a zberečnej tematiky
jednotlivých l!astf, s 't'f·
nlmkou poslednej. Tretia
i!asť dycho't'ébo k't'inteta
nachádza svoje " poclto·
vé" oeatrum • dôsiH•
nom ronfja llf bachov·
skfch postupoY. Boku •
aaf uplatlaje fol'Jilotror·
a6 prlacfpy akthoai ta·
ri61aebo khoaa, imlt'·
eU. a eel6 zameraale te tto faltl pCMII!Iarkute tO·
ullUm ••ebcrnJcjho ....
tf•a • leaom rohu.
kompozičného

DAGMAR KOVAttOVA:

e

Koncertom Komorného orchestra Stát·
nej fllharmOnle Lotyšskej SSR sa 15.
10. t. r. uzavrel IX. ročnfk Dn! komornej hudby v Banskej Bystrici.
jesenný cyklus bol tentoraz naozaj
"zvláštny". Organizátori sa snažili z neho urobU bohatšl cyklus než v predchádzajucich rokoch. Malo bo tvoriť vystúpenie Rozhlasového zboru zo Stokholmu, spevllcky recitál Rumunky Magdalény Cononovlclovej, klavfrny recltl!l
Japonca Ken Aru, vystúpenie Varšavskej
komornej opery a koncert Komorného
orchestra z Rigy. Aké však bolo prekva.
pente Bystričanov, ked z plánovaných
koncertov prvé dva - z mála definovateľných prfčin nebalil
Preto celé Dni komornej hudby re
prezentovali len tri koncerty ktoré boli
nielen podarené obsahovo, ale vynikali
vysokou umeleckou hodnotou. Klavirlly
recitál mladého Japonca Ken Aru (8. 10.
1973 ), žljuceho v Západnom Berline, demonštroval vysokú techniku bry na pestrom l náročnom repertoári ( Beetho
ven, Schumann, Mozart, Debussy, SchOn
berg), v ktorom podanie Beethovenove j
Patetickej sonáty sa vymykalo z rámca
postulátov klasicizmu v štýle a výraze
myslienky, čo ale neprekážalo celkovej
vysokej ťirovnl umeleckej hodnoty podu·

jatla. Vystúpenie Komoraej sc6ay Vefkej
opery z Varil't'y (10. 10. 1973) bolo zau·
jfmavým podujatfm nielen svojim zameranfm - Interpretácia hudby starých ta·
Uanskych majstrov ( G. B. Pergoleslho
Llvietla 1 Tracollo a D. Clmarosu Il
Maestro dl Capella), ale predovšetkým
fahkým a vtipným podanfm, presnosťou
1>ráce v súhre orchestra, koncentrovaným p rejavom sólistov, z ktorých v druhom diele programu zaujal spevák Jerzy
Artysz 1 vydareným hereckým prejavom.
O sovietskom hudobnom školstve sa
dnes hovori v superlaUvoch, je známa
vysoká umelecká hodnota prejavu, perfektný vS'kon nielen po stránke technickej, ale 1 precfzne vypracovanie výrazu,
suverénny prednes. O tomto všetkom nás
presvedčili mladl člen ovia Komorného
orchestra Státnej filharmónie Lotyiiskej
SSR z Rigy (umelecký vedúci a dlrl·
gent Tovlf Lfflič ), ako aj mladá sólistka
tohto telesa, zaslúžilá umelkyňa Lotyš·
skej SSR klaviristka llze Graubiiiová,
ktorej výkon v Komornom koncerte pre
kiavlr a orchester W. A. Mozarta (Kz
449) bol hravý, vzduš ný l kantllénny.
V koncerte zo skladieb domácich autorov najviac zaujala pozornos( skladba
G. V. Sviridova Hudba pre komorný orchester.
EVA IIUCUALOVA

Na pOde Katedry
hudobnej
výchovy PF
Univerzity Palackého v
Olomouci bol l. a 2. XI.
t. r. u! štvrtý seminár
venovaný vts.kumu s po·
ločenskfíbo
p6sobenla
hudby. Tohto roku bol
usporiadaný
v
rámci
osláv 400. výročia vzniku tamojšeJ untverzJty.
Do mesta sa zlšll estetlkovla 1 pracovnfct z oblasu hudobnej teOrie a
praxe. Cielom stretnutia
bolo - konfrontovať a
upresniť teoretické
vý·
chodlská výskumu a In·
formovať sa
o výsled·
koch dalšfch postupov.
V úvode referoval dr. S.
Sabou.k, DrSc., o problémoch
dlachronneJ
a
syncbronnoj
analýzy
umeleckých diel a lej dO·
s ledkoch pre sociologicky orientované výsku·
my hudby. Zásluhou olomouckého Kabinetu vý·
skumu spoločenského pO·
sobenta hudby je nielen
to, že tieto semináre poriada, ale tiež takt, že
tlvlduje všetky výskumy
podobného druhu na úzeaú oboch republik. ·.RA·

Z nove/ kolekcie gramoplatnf vydavatelstva OPUS:
pre domdctch zdutemcov t zahrantCte vy§la v edtclt
Ceskoslovensk~ htstortck~ organy nahrdvka d7. PER·
DINANDA KLlNDU, v ktore/ na velkom organe n
Teplef {1. pol. 18. stor.) InterpretuJe dlela f, S. BA·
CHA.

Na~

zabranifnf host

André Gertler
· Belgickf huallata maifarskiíbo pihodu. Studoval u J, Hubayho, skladbu u Z, Kodiílya. je 'Yf:rnal!nfm Interpretom al ai·
časnej hudby, najmll diela Bélu Bartllka. Jabo lnterpret6cla
Bartókovho ll. koncertu pre huale - na Jiverei!nom koncerte tohtorol!nfch BHS - patrila medzi vrcholné podujatia
leatinlu . ••
K Bartókovl ate mali velmi
blfzko, prem liíroull ate rad Je·
ho diel , hoci k tomu bolo tre·
ba vera odvahy, a spolu ate
tl el koncertovali ...
• S Bélom Bartôkom som
sa pr vý raz stretol, keď som
mal sedemuást r okov. Išiel som
mu ukázat jeho klavfrnu sonatínu, ktor !i som st pripravil pre
husle. Priznal, i:e takto znie
lep§ie a akceptoval l niektoré
harmonické zmeny, ktoré som
v r1ej ako odvázny mládMtc
urobil - a dokonca ju pou~il
i pri neskoršej ríprave pre 1<0momý orchester. Pre mrlu bO·
lo vtedy vefkou ctou, že som
mohol s Bartókom muzicíroval. Táto spolupráca mala
vplyv na celý m6j hudobný a
ludsk!J v!Jvot. Pod BartókovOm
vplyvom som sa nikdy r1ehnal
za vonkajším úspechom. Ani on
sám nedbal, čl sa jeho diela
páčia alebo nie. Po:nal svoju
cestu - a o viac sa nestaral.

Bart6kov 2. husfovt koncert
aa hrba ovela hstejlle net
Jr'Yf . ..
• Prvý nesie označenie opus
" o~thumen, hoci bol napísaný
sk6r. Bartók ho zložil pre mladú huslistku Geyerovú, ku ktorej ho viazali citové vztahy a
rukopis jej daro val. Nesk6r,
keď sa rozifll, ml však zakázal, aby som sl od nej ten koncert vyžiadal. Pokúall sa celé
d ielo 1pamiitl rekonštruoval,
ale podarilo sa mu to iba pri
prvej vete, z ktorej potom urobil 1. portrét pre orchester.
Geyerová pred svojou rmrtou

ll>ch. Vffazný kM neznamená
d te najlep§ieho ko/ia. Pri súra:iach umelecká kvalita nehrá vždy rozhodujuclt úlohu,
lo závisí od toho, čo je pre
ňu podstatrré a čo menej a ako
je zostavend porota. Ja sám sa
usilujem rozhodoval objektlvne
a l keď má mladý umelec iné
poňatie, alebo ak :a súťažné
ho maratónu zahrd niekoCko

prenechala manuskript svojmu
žiakovi a tak sa opllt vrátil
na svet. Vytlačili /10 a hral som
ho okrem iných huslistov l ja.
Je komornejši, menej virtuózny, preto dávame prednost to ·
mu rozsiahlejšiemu, vyzreliie·
mu.

VU angafovaný vzťah k sO.·
horbe je vleobecne c&nený ...
• Pokladám sl za svoju povinnost llľaf l sríčasné diela,
lebo skladatet sa m6že vyvíjat
iba pri neustálej konfrontácii
s predt'6d.:anírn svoJej hudby.
Keb!!
r1apríklad
Dvorák a
Brahms t ak rízko neboli spolupracovali s Joachimom na
dotváranl svojich koncertov,
tieto by níkdy neboli také vydarellé.
ča11neJ

Bývate l!asto členom súťaž·
ných porôt. Ako vidlte intnr.
pretačnií dťa ž e z v65bo uhla ?
• Nemám ich rád, zo zásady - a to z niekolkýclt prí·
čin. Za prv~ je individuál·
ttou zálditostou umelca, al;o
lwatm chdpe. Za druhé - •remáme porovnávacie meradld,
pretože podaný výkon nemož·
no ofotografovat. Za tretie sútai je čosi celkom iného než
koncert. Pri súfaži musí umelec preukázat fyzickú l psychickú odolnost, čo pre koncertn~
pódium je nie nevuhnutnl. Ve(mt často som zafi!, ~e nosltet prvej ceny na
laureát skom vystúpení zl111tal.
Pri rútaži totiž jestvujii iba relatfvne merítka, pri koncerte
absolútne. Tak ak o na dostl-

nečistých

tónov, r~eposrtdzujem
to negatlv11e. Svojim žiakom
hovorím: srUaž, to je hra šfaster~y. aie jediná možr10st, ako
sa ukáza( svetu. Neúspech
však neberte pr iveľmi tragicky.

Ako teda ifalej ?
• Mali by sme srítaie postavrt na celkom iný základ.
Zijeme predsa aj v nových hudobrtých ideách. Umelecká prezentácia, to je, samozrejme,
výbomá vec, ale iba aspirín,
ktorý nemoc nelieči, iba Zlli·
žuje horcíčku. Pod!' a m6 }ho ná·
zoru treba zmenít celý náš ži vot. Hudba by nemala byt le11
pre istú spoločenskrí elitu. Kto
nie je schopný ju rmímat. ako
keby mu chýbal prst. Ale to,
pravda, je zálehtosfou výchovy. Nie je predsa logické, keď
~a stat>ajrí štadiôny pre stotisíc ľudí. ale koncertná sieň iba
pre tisíc. Nie som proti športu,
človek sa však musí udr:lavaf

Zo zahranieia

l v du!evnej kondlcil. Napriklad v Maďarsku uviedli do
praxe K odályovu metódu -::ákladné §koly so zvýšeným podielom hudobr~ej výchovy: pn
srítažiach s bežnými školami vo
všetkých humanitných predmetoch suver énne vítazla a preukazujú l celkovrl vysšiu duševnú aktivitu. Ja o lieku na
vyriešenie neutešenej situácie
neviem. Možno ho nájde nov/l
spoločnost, ~torá príde po nás
Vedel by som si predstaviť, že
v roku 2000 sa ludia namiesto vysedávania po kavianíaclt
budú schádzat v kluboch a muzicírovat spolu. A umelci im v
tom budrí roblt poradcov alebo vedtícich. Ľudská výchova
je podstatná i pre mladývh
wnelcov. Pred časom sme o
tom hovorili s Davidom Oistrachom. Povedal, že Sovietsky
:väz má takých 25 mladých
huslistov, ktorí by v sríťažiaclt
obsadili popredné miesto. Položil som mrt otázku: Ke by ste
týclt 25 huslistov po ~>lali clo
jednej súťaže odrazu, ktorý by
z nich zvlťazil? Oistrach pokr·
cil ramenami. Ja by som sl
však trúfa! ulládnuf toho najúspe§r~ejšieho. Na prvé miesto si zastane ter1, l;torý aj
fud.~ky bude stát'
r1ajvy!šie.
Ten, ktorý bude mat viac čo
por:edar. Techniku môže mat
doko11alú, ale t ým to vyslovené
ešte r1ebuds hlbiiie .. ,

e

Vefké dlndlo opery a ba·
letu z Moskvy vystupovalo na
~r.éne milánske! Scaly s operami: Eugen Oneg!n P. I. Cajkovského, Ruslan a Ľudmila
M. I. Gllnku a s Musorgského
Chovančlnou. Sovietsku tvorbu
rcprezentov111l Prokof!evov Se·
m!on Kotko o Sčedrlnova Anna
Kareninová. Talianski!. tlač t>f·
sala o vystupenlach Moskovča
nov velmi pozltlvne, vyzdvlhn!úc najm!! citlivé Inscenovanie
ruských a sovietskych opier.
Súbor milánske! La Scaly oplatí náv!ltovu VeJkému divadlu v
diloch 20.-25. júna b. r. Uve·
dú Aidu, Simone Boccanogru,
La Ccncrentolu, Normu a Dieveo zo Zlatého zépadu. Koncertna vystúp! al orchester Scaly
n11 č ele s Claudlom Abbadom.
V Moskve vy!;ia novA
zbierka muzlkologlckých štt,dlt
"Problémy hudobne! vedy". Knl·
ha obsahuje člénky a štúdi &
z oblasti teOrie hudby, analý·
zy súčasnej hudby, dejfn hud ..
l>v. folklo1·istlky a hudobne('>émantlky. Hlovn9 dOraz sa klad!~ nll teóriu hudby; tu treba
vyzdvthnúf prácu V. Cholopovcf o principe chromatiky v
hudi.Jo 20. slorol!la. Stúdia H.
Orlova o s~mantlke vychédz:&
za hranice doterajšieh analytických zvyklolllt a zasahuje d e»
obles tl matematlzácle a Informatiky ako aj problematiky
huúl>y ako jazyka a s ystému.
Vufa miesta venu!íi autori sl1·
čJo;ne!
sovietskeJ (Prokofiev,
šostakovič, Svlrldov, Sčedrln) 1
západnej hudbe. Zaujme štúdia
N. Kollera o Impresionizme v
hndl>e K. Szymanowského.

e

• Dnes býva častým zjavom. :e promlnentn! vrrtu6zi
s..t zhlladajú i v taT.:tovke ...
Aj ja som už dirigoval. Pre
/rtštrumentalístu je vždy lákav~ ukázal sa aj ako vedúci
osemdesiatich hudobnlko v. Najmä t•§ak verím, že vel kl umelci To:torl sa vtJvíjali v tí::kom
kotLtaktc N httdbou a prebádall všetky interpretačllé prob·
lémy, cltcú rta:ll roma~dené /10llatstvo tohoto vedenia a umenia vyslovil aj v symfonických
rlrelach. To ma11uálne, teclmicl.:é sa dd pri dirigovaní rra-

e

učit

MIROSLAV SULC

Nákladom vydavatelstva
Ellot·munn v Mnfchove a Deutsche Grammophon Gesellschaft
v Hamburgu vyšla rozsiahla mo.
nograľlcká dokumentácia o sl6·
č lkov9ch
kvartet:lch Arnolda
Scbonberga, Albana Berga a
Antona Weberna. Obsahuje nielen rozbory, ale aj výber zo
súl<romnef
korešpondencie.
liodnotu matertélu zvysujíi faksimile partltOr a poznámok,
portr6ty autorov a pod.

e

Oliver Messiaen a vtáci

je nbov celavei!ernfiho filmu Denise Tualovej. je to dokumen·
tbna výpoveď o jednom z najvý~namn e j ifch skladoterov a or·
ganistov slíl!aanej francúukej hudby.

•••

e

Zdber

z

filmu OLIVIER MESSIAEN A VTACI.

Oliviera Meulaena vidíme ako ~a plsuje spev vtflka. Ne jar
pochodil cellí Francúzsko v snaha objaviť ,.vt~ka · !161lstu" toho·
ktorého kraja. ,.Objavi l geniálnu kvli!alu", ktorllj Kpev jo vraJ
lnilpirovauf farbou z11padajúcebo slnka.
Profe~or kompozfcle na parff.skom konzervat6riu rozoborfl
v triede pri klavfri Debussyho Pellea a 1\fellsandu. Odchlidzajúr.
z konzervatória 11chlid:r;a popri stanici Salnt-La:&are. d po kos tol
Tro jice, kde je nz štyridsať rokov hlavným organistom. Chotlle
va sem bra ť, ketl' atfchne mostu. A hoci prehluuje, fe uf nikdy
nebu de Improvizovať l a zdôvodňn jo prečo), dne a večer - v~nl ·
mol!ne - eiito improvizuje.
Vzťah t6nn a farby je jeho oblúbenoo a nevyčerpatefnou
témou. "Som npfsaný fialovej. Je to dokonalá farba, lebo je zme·
sou modrej (studené) a i!ervenej (teplá) a existuje nekonel!né
množstvo odtieňov - od purpuru po hyacint. V stredovekých
vitrážach a leb symbolike mali tieto dve farby nesmierny výz·
nam. jedna predstavovala " lásku k pravde" a drub6 " pravdu v
liíske".
Obraz a film 11ám a6 ztnJienkou, aby sme al vypoi!uli "Tri mal6
liturgie", " ExoUckfch vtákov", vfilatky ll ,.Kata16gu vtákovu a
velkú improvidclu na organe od Ollviera Me11laena - ,.duchovného otca" Pierra Bouleza, Stockhauaena a Xeoaklsa.
SABINA SKARBOVA, PARIZ

e

8
Konzorthausgesellscha rt
vo VIedni prlpi'BVfla koncertn'
prcctvadenle opery Arrlga Bol•
ta Mcfi11tofeles. Tllulm1 úlohu
splr.val Nlkoln! Gjaurov.

e

8 Pri prllezltostl osemdesiatky sveioznámC'ho španielskeho ·
grtaJ•tstu André Segoviu nahrala firma Tolcfunken v jeho In·
terprctácl! diela E'rescobaldlho,
Scarlattiovcov, Casada, Mompo.
na a ďal~l c h.

•

Z BEJARTOVEJ DIELNE
V~ade, kde sa obfaut tento mut su·
gesttvneho vgrazu a ostrOch čft s mlik·
kým pohladom bystr!Jch očlí - vzbudzu·
te ndlettta pozornosť. Neblednaca ortgt
nallta v Jeho choreograflcket prdcl a
stdlfl nov~ ndpady prekuaputa odbornl·
kov l ~iroka verefnost. Tak tomu bolo
l na trdnskom /flstlvale v Persepollse,
ktorý patril medzi nafvlič~le podutatla,
kde sa prezentovali natle p~le baletn~ sa·
bory, sólovt tanečnici, prtmabalerlny,
choreograf ovia • .. Kraflna vcttane svotlch
naJuy~$lch
predstauttelov Wa týmto
veľkolepým
stretnutlm. Ideou festivalu
bolo prtbllžtt, spoznal a nadvlazat kon
t aJ.·ty medzi kultClrou Zdpadu a vgcho
du.
Na tivod festivalu Maurice B~tart u
viedol svofu ROSE GARDEN, tn~plrovantí
perzskou pot!ztou a mysticizmom, hudob
nfí sprievod čer'{:o1/ z perzskef ludove1
hudobnef kultClry. Na fe~ttvale sa zú
častnllo 20 krafln z Azte, z Afriky a z
Európy. Počas 10 dn1 v tomto rďzovttom
meste upozornili na seba umelci talian
skych, nemeckt)ch, mongolskgch, fron
ctaskych a mnoht)ch dal§tch baletn!Jcll
sct!n. Spoloč ným mPnovatelom bolo sklblt uo vytadrenl pohybu ltlboktí fi·
lozof iu loho·ktorého hrdinu v teJ·ktoret

V dňoch 8.-25. !Ola b. r.
bucla vo Varne 7. rol!ofk me·
dziná rodneJ baletnej súťaže.
MOžu sa ho zOčastnlf umelci
z celého sveta na z4klade štatútu, ktorý je o. l. k dlspozfcll
af v r·edakcll HZ.

hre. Myslenie a zdchvevy du~e adekvdtne
studrnlt s rytm om hudby. Mafstrovsk~
p6sobenle svetelnOm! a zvukov!Jml efekt·
mt len zndsobufe maglck!} tičtnok na dl·
udka. A v tomto smere bol zaiste nat·
zauttmauet§t Bt!fart. Nte neopodstatnene
sa mu pripisuJe označenie "tvorca baletu 20. storočia". Jeho svetozndmy stí·
bor sa prezentoval dvoma kredclaml. V
HAMMER WITHOUT A MASTER {Kladl·
vo bez matstraJ na hudbu Pierra Bou·
leza, inšpirouan~ho pot!mou Rent! Chara,
Maurice Bt!tart - "balfltn.q revoluclo·
r~ár" sa v §týle a výr aze tejto choreoqraflcket skladby vracia do obdobia 50·
tych rokov. Tento nepokofn!} muž naro·
cleng vo Franctízsku, žltClct a zvlič~a pra·
cutact v Belgicku, sa vďaka stdlym ex
perlmentom nikdy neopakute. Tanečn~
kredcle nadobtldaftí r~zne formy, ktord uytvt1rattl prekrdsne obrazce a stlnb
emócie. A to te teho zdmer. Clovek ako·
hy zostClpll z obrazu surrealistickt!llo
maliara.
DruM hra BAKHTI fe motlvovand u
I/uchu htndusttc'kgch ndbožensk!Jch ce·
remontďlou. Európske prvky tu harmo·
nlzu/tl s orlentdlnou tradlclou a vytvd
ra{tí tednollaty celok s detom, v kto·
rom ~a odohrt111a tmpozantna skladba
dvoch bo~sk!Jch mtltmcou Ramu o Sttv.

VASSO PAPANTONWOVA ako Violet·
ta v Bt!fartovef lnscendctt.

8 EM I dala do predaja tro1·
pla tríový .komplet
nahrávky
Verdiho opery Glovanna d 'Ar·
co (hlavné úlohy spieva Mon·
serrat Caballéová, Placido Domingo a Sherlll Mllnes). Nahrávku diriguje doteraz málo
známy, mladý James Levlo o
práci ktorého sa recenzenti vy.
sl ovlll v superlaUvoch •

Ich ldska v~ak nie te podmlenend teles·
nou prlta.!livosfou, zaklada sa na hlbo·
kom a dokonalom du!ev1tom poznani, v
tomto te prdve sila a hodnota ich vzfa·
hu. Vonkaf~le vplyvy neprlatelov, ktort
by cllcell na~trbtt tento cl/ Bt!fart tlčtn·
n• "vtesnal• do 12 mužov v dlh!1ch bie·
lych pldšfoch, ktort nemOm a zlovest·
ngm pohladom obcMdzata dvoch milencov - prlchddza;tí a odchddzata. za se·
bou v§ak zanecMvata hr6zu a strach ..•

A. DULOVICOVÁ
V divadle Champs Elysées ho sťoval po
Ueto dni Béjart so svojou bruselskou
réžiou Verdiho Travlaty. Predstaveniu
nechýba origtnaltta. Béjart a scénograf
posunuli čas de ja o polstoročie dopre·
du - sme v roku 1900 - a Dáma s kaméliami Alexandra Dumasa - syna ož(.
va v podobe Dámy od Maxima. Predsta·
venie je predovšetkým pastvou pre o ť! l,
mllovnfcl bel canta sl neprfdu na svofc, lebo lnscenária dáva do popredia pohyb a plastlčnosf.
Počas predstavenia ole te núdza o
prekvapenia: Hneď v úvode ~a Divarllo
Champs Elysée menf na bru sA I ~ké divadlo de la Monnele: girlandy, stuka túry,
červený zamat a pozliítka. Javisko sa
menf na amfiteáter, zbOI'Istl hrajú divákov. Violet ta (Vasso Papantooiu nií l
spieva prvé dejstvo - neberúc na vedomie prrtomnosf svojho milenca na scé·
ne. V druhom dejstve sa Vioietta ob·
!avf v kožPných čižmách. lebo - 11ko
V}'Svitnc - M&rsutll'llle Gaur• . u~ll .,ll
na vidieku venuJe sochárstvu. i<ed sa

• V Taliansku prlpravujd kompletn6
v danie diela GIUSEPPE TARTINIHO.
Na tejto velkeJ akcii sa podtora viac
vydavatelstlev. Prvá čast edfcle má obsahovať 9 zväzkov.
• Cernošská speváčka )ESSEY NOR·
MANOVA spieva s mimoriadnym úspe·
chom v Královskoj opere v Lond9ne óJo.
hu AU!boty vo Wagnorovom Tannhlluse·
rov!. Je to ďalMa černošská speváčka,
ktorá naštudovala Wagnerovo porty.
• Zaujtmav9 rozhovor s PIERROM
JOULEZOM prináša nové čtslo časopisu
Music and Muslclans. Coraz vl!čšml pova.
t uje n6roč ná európska kritika tohto
u melca za jedného z na!VRčštch fljúcicb
dirigentov.
• Najnovšie čfslo Musik und Blldung
sa celé zameriava na tvorbu GUSTAVA
MAHLERA. Zaujímavá je llvaha o kore·
tloch triviálnych prvkov v Mablerovej
tvorbo. Autori prlkladajt1 rozsiahly pra.
hlad článkov a lltOdlf o Mablerovef tvor·
be.
• V Anglicku sa zosilnila vlna pro.
pagácle tvorby BENJAMINA But"''ENA.
V tlači sa častejšie objavujt1 preblady
teho naJv9znamnojltch skladieb a dlrl·
gen tli sólisti sa častejšie k nemu vracajd.
• Gramofónová spoločnosť Decca prezentuje záujemcom !i!rokt výber z diela
SERGEJA RACHMANINOVA, prtz9va)dc
ku spolupráci mnohých prominentov Id·
časného 1nterpretačn6ho umonia.
• Brazflsky klavirista ANTONIO BAR·
BOSA n na európskom koncertnom tur.
n6 t1spešne predstavU recitálom, na ktorom Interpretuje skladby Chopinove, vu.
lu Lobosa, Debussyho a Kabalevského.
• Maďarské vokálne umenie postihli
" ostatnom čase velké straty. Po dlho·
ročn9ch členoch budapolttanske) Státnej
opery - n4rodn9ch umelcoch JinoaoYI
PodorOYI a at u nb známej skvele! ko·
loratúrnet sopranistke Mhll GyazkoYI·
o.naJ, odllllel nečakane, na vrchole svoUch umeleck9ch sn tenorista J6sl81 Jt6.
ti. Bol vynlkajtlclm mozartovsk9m spo·
vákom a rovnako suver6nne lnterpreto·
val at taliansky reperto6r. ZnačnO časf
IVO!ho nevšednl!ho umenia, ktoré bolo
1yntézou vzácneho hlosovébo materiálu
a vysokeJ vokálnet kultúry venoval R.§tl
plestlovej a najmll oratorlálnet tvorbe.
Bol vyhYadávan9m hosťom európskych
l svatovfch koncertntch pOdlt. Prtle!i·
tost 1poznoť Rétlho kvality malo mo!nosf aj publikum v Ceskoslovenslcu.
• Po takmer poldruha desaťročf vr8·
tlla so ~ramofónov6 firma Eterna k ora.
tóriu Josepha Haydna Stvoro ro čných
cbdobf. Nova nahrávku diriguje Herbert
Kegel, sólistami sú Adele Stolteová, Pa·
tar Schreler a Theo Adam.
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Nerozprávaj, !e sl sám - to je
nbov recitálu herečky a šansoniérky
!mllle Došekovej, ktorf mal svoju pre·
mtér u dlla 11. Xl. t. r.. na NoveJ sc6ne
Výf11!ok z koncertu bol venovaný v pros.
perh Fondu aolldorlty 1 j[tetnamom
• 80. výročie smrti P"".l:ra llflčo Cat·
kovského pripomenula sl bratlsl&vská
odbočkll Spo ločnosti pre hudobnú v9cho
vu v9chovn9m koncertom 11 seminárom
venovaným pamiatke ruského klasika
Semlnllr v Scne! otvoril a viedol pred·
sada 'bratlslltv'lkel odbočky Spoločno!ltl
JOII u5 Kow alsk~. Vo svojom prfspPvku
oboznámil prftomných - !lakov 1 poda·
Jógov - s dobou. v ktoreJ C&Jkovsk?
!ll, s teho tvorivým a umAierktm od·
kazom. Seminár vhodne d oph~ ovall
ukUky z Jeho ln št ru ktťvn e1 lltcratúrv
(Album pre ml6dež) v podani zlakov
tSU l v orchestrálnej Oprave v Inter·
prat4cll súboru Collegium Musicum Po.
sonl!'lnse. Nlekofko ukáfok odzOA!o l z
teho plesň ove J. opPrneJ. koncertMI 11 ko
mornel tvorby HurlobnO roprodukclu u1
bezpečll st1bor br a ttsl11vsk~ ch
učlte Tov
tSU Collegium Musicum Poc;onlrnse.
N. Bu lnlckll

obJavf Germontov otec. pozadie scén y
tvori fotografia z rodinného a lbumu. N11
te Jto scéne robf otec sy novi kázetl. V
tretom dejstve sme svedkami obrov<~ko'
rulet v. kde s11 hr4 o V!olettul Vo štvr
tom dejstve sú úlohy vymenené· VIolet
ta odrh4dzo. 1&1 rtltii!T ostáva nehybnP
le,l'lf F nAIA lP ninO optlr:'llzmu - nn
tuberkulózu s11 dnes, predsa. neum1er11
N11sledu1e bdrllvf potle!lk popretk6vlln9
kds-tu OAsOhl'lsntm pokrikom pobdrA
nýcb ...
Pr Pčo taká to vnrz111 Travlaty? MauriCII
BéiArt odpovedá :
.,Opera mt pre mňa dn upekty: aen
a zrkadlo apolal!nostl. Trulata le k1'6e
k liOrozomenlu spoločenskfch , mor41
uycb a estetlckfcb probll!mn IsteJ do
by a fei postu, z6ronll do1ahuf6 irn·
n ft legendy a 1ymbolo. Pral! 1 karte·
a"naken lol(lkon Ide o sen. ktorf kaldt
Interpretuje loboYoloe. (Pozn. autora ·
To le dP.nn9 sr.n Mnurlc~!l Béjarta. Jeho
.,nočné• sov !dO ešte omnoho dalej: tao.
nardo da VInci - dlefa chce od nebo
hodin v tane&, Marta Callasová spieva
dueto s tudovftom II. z Bavorska, dl·
vadlo horf 11 Iba ona, ako salamander.
ostá va nedotknutá ... }
le to pre mňa dmlallka oddať sa
bea ok6hokofnk limita bra 1 koltfma·
•1. 10 nellaml odzomnlt u a aacllat
.. unli~ar •lutnfml pr!'rl~tavllml."
l. SKARBOVA

Dňa D. Hptembra t. r. aa do!ll 72
rokov Jeden z dtrtsantov Bradlanu,
Mlreela• J••n. ktorf viedol najdlh!le
trnav1kf robotnfcky 1pevokol (19311948).
Bradlan prevzal ll. IV. 1931, po ole·
kollcfch n6vltevách slcú!ok, na ktoré
bo pozval učttel Rudol! Slová ček, v
tom časa vedúci dlrlgent spevokolu.
Nakolko vllčlina členov nemala naj·
základnajlie potrebnt vedomosti, rol·
hodol aa M. }aura pre hudobnO v~·
chovu. Na kalde) hodine - aspoň v
desatmindtovka - oboznamoval prf·
tomntcll • notami, • tvoren1m tónu,
Vfllovooetou. teóriou spevu 1 rytmlc·

·--1:

•
-·k9ml a lntonačn9ml cvlčentamL Zbor
rbtol pod jeho rukami a stal sa mu
blfzkym ako vlastn6 rodina.
Pracovná !!lnnosf dirigenta v !!asa
koncertov a zájazdov vzrástla na ll
hodfn tý!denne. M. Jaura ju vykoná·
val zadarmo. Odmenou mu bola prla·
telsk4 drufnost, vzájomná pomoc 11
radost z dobre vykonaného spoločné·
ho diela. Pri nácviku pouflval časf
notového materiálu z repertoáru
SZSU, z bratislavského Tatranu a
prafskej Typografie. Zameriaval sa •
tlom hlavne na plesne pokTokov6 11

robotntcke (10), na umaleckt zbory
M. Schneidra·Trn!lvskébo (9), na zbo·
ry české (10), ruské (5), vla.steneck6
(15), slovenská ludové piesne (vy!lo
50) v ~prova slovenských a českých
skladatelov (ktortmi sledoval v~·
chovnt 11 vlasteneckt ciel) 11 na zbo·
ry pr1la!ltostn6. Počas avojho pOlO·
benla v Bradlane nacvlčll takmer 110
zborov a absolvoval s nimi cca 60
vystúpen! Iba v Trnave. V Iných ob·
ciach 11 mestách republiky to bolo
asi 20 koncertov, nlakolko festlvalo·
výcb podujaU Združenia robotntckych
apeváckych spolkov so sfdlom v Bl'll·
tlsli!Ve, jedno vystúpenie na festivale
usporiadanom Zvllzom meďarsk9ch
robotn1ckych spolkov (d!la 29. m4ja
1936) v Plltlkostolf a mnoho ďal!fch
v Maďarsku.
Za IVO jbo pOsobenla zfskal tle!
mnoho nových, dobr9ch spevákov. Ani
v čase mobilizácie 11 Otokov na spe·
vokol nebol M. }aura ze zastavenie
činnosti. Bol pokrokového zm9!lanla
a vedel, !e by čtnnosf Bradlanu už
nik neobnovil. Preto vravel: ..Leo
CYIIIme daleJ. Ak 1a niekto obba pod
maaom .,robotaloky" spolupracovať,
aacb Ide. No ak ostane 12 sped·
ko•, lladem cYII!If claleJ." Neodlllel
nik. Pritom sa snažil al o rozvoJ hu·
dobnostJ vfchovnou člnnosfou medzi
drobn9m trnavsk1m rudom.
M. }aura, človek prlateJskt a obrobený, nevkladlll do dlrlgentsk.e)
práce len svoj um a schopnosti, ale
aj srdce. A práve to sp4jolo všetkfch
v jeden nerozlu!!n9 koleketfv. Jeho
činnost v Bradlane bola na vtedaJ
~lu dobu velká. Zbor vypracoval na
vysokO umeleckú úroveň. Popri speve
poriada! aj divadoln6 predstavenia.
Zalofll tle! 36· člonn9 mužskf spevokol S•oraosť - spolu 1 divadelným
krt1žkom - v Hrnčlorovctacb.
Dnes life M. Jeura ua dlk:bodku
• TroaYe, oo pdol aa YanuJe stála:
ullf oa l!lestobf blsok matematiku

Umeleckf 161 opery Slovensk6ho
n6rodn6ho divadla vypisuje kon·
kurz lla obsadenie tfcbto miest v
orchestri:
brAči

do skupiny buaU

dstupca veddceho do skupiny
viol
tuttl

hráči

do skupiny vlolon·

l! el
zltstupca vedúceho a lutti hrá
čl

do skupiny kontrabasov

hráč

na lesof rob

hr6l! na trdbku
hráč

V tOchto dlfoch sa dofll plltdestat·
kl/ tenortsta, ktor{} v uplynulom de·
satrol!f vgrazne lpoluformoval profil
hudobnf}ch na!tudovant op.rv SZo·
venskllho ndrodntlho divadla. Do Bra·
tlslavy prt!lel filU Z AH R AD N 1
CB K uf s bohatou praxou, ktorO
postupne rfskaval v opere l tbereckef ,
opavskef a ostravskef. Hneď pri svo·
tom prvom - e!te pohostinskom vysttlpent pred Silvestrom roku 1982
{v tílohe vo/vodu z Mantovy J zts kal
st obecenstvo t[jm, l!o vfdy bolo korenfm teho vokdlnych vgkonov: vehe
mentnOmt, .suverlnnymt vysokOm! t6n
mt. Teho povestnt? C malo lesk t tma·
vO kovovO nddych, cltll sa na lfom
dobre o pozna/tlc !elanta posluchd·
l!ov, dokdzal ho podrfat v nekonel!·
n[jch korundch.
Svote natpozoruhodneflle postavy
vytvoril zasltlfllfJ umelec fl'l Zahrad
ntl!ek v dielach r omdnskeho roman·
tického repertoliru, ale pre jello po·
hotovost a nBvyl!erpaternost fyztc
kOch dispozfctr vfdaJJall sme ho af v
Qlohdc1t naturelovo odli§n[jch. No
seine o~ry SND spieval Zahradntl!ek
do trtdsat velkOch partif, z ktorgch
st natvtac pozornosti zasluhu/tl nafml1
trt: nad ndrokmt zvrtcklho a vysoko
polofentlho partu suverlnne vftaztact
Offenbachov Hoffmann a dvafa ver
dtovskt hl'dinovta - Manrico z Tru
badtíra a RICQJ'do z Ma§karntlho bdlu
Zal!tatkom kalenddrneho roku 1970
stal sa Zahradntl!ek prvOm tenoristom
Krdlovske/ opery v Oslo {s Ingrid
B/onerovou ru spieval v predstave·
niac1t Fidelta a Bltldtaceho Holant!a
na} a po ndvrate do vlasti pri/al an
gafmdn v opere prafskt?ho ND. Tam
mu 11 mene velkl?ho pol!tu teho bra·
ttslavskgch prtazntvcoo posielame O·
prtmnl blahofelanta ...
BO

KONKURZ

KONKURZ

tuttl

a fJ110YUia •• úkladafch dnlfroll·
ofcb lkol6ala • okraaa.
DANA JAKUBCOVA

oa biele nástroje

Novo•alolenf St6tny komornf orchester v 2Uine vypisuje
konkurz n·a obsadenie miest v skupine:
hutU
vl ol
violoučiel

kontrabasov
fl6ut
hoboju•
klarinetov
fagotov
lesnfcb rohov
tr6blek
pozA un
bicfch nástrojov
včUa ne koncertnfcb majstrov a ved6clcb oástrotovfcb sku
pfn.
Podmienkou pre prijatie le absolutórium Konzervat6rla Vy
soká škola meizlckfcb umoni, alebo Iné odborné vzdelanie' tej
to 6rovne.
Prihlálky s podrobnf m llvotopl1om zdJU• llefateakftr 4o
20. fanuára 1974 na adresu: St6tnv komornf orchestor v 2111
ne. ul Marxa·Engelsa 18, poštové smerové čfslo 01000.
Ko konkunnfm skúlkam budd uchádzal!l pozvani plsomne
Cestovné aa ubradl leo prlfatfm uchádzačom.

Podmienkou prijatia te absolut6·
rlum konzervatória alebo VSMU ,
veková hranica 35 rokov. Plsom·

DIVADLO JOZEFA GREGOilA TAJOVSKSHO,

o~

opera Banská Bystrica
vypisuje konkurz na tieto miesta v umeleckom
orchester - skupina l. a ll. huslel
violy
kontrabas
flauta
bobol
lesnf roh
tr6bka
harfa
spedcky zbor - muli: tenor, bu
a61.1stl - dramatlckf 10pr6o, tellor
balet- mu!l

! iadosti so

stručnfm

t!ivotopl·

som a popisom doteratlet praxe
zasielajte

vedeniu opery

Bratislava, Gorkého

č. 2,

SND.

oatne·

skodle do 10. l. 1974. Konkurz
bude v druhet polovici januára
Uchádzačom

bude termfo konkur·

zu oznAmenf pfsomne. Cestovnt
sa hradf tba prijattm uchádu·
čom.

Ubytovanie oem61eme po·

skytndf.

e

Nall amelcl v sahnall!1: O. .rat
Malachn1kf účinkoval Y dňocb 11.-18
XI. v ZSSR (Vilnius, Mo1kva} v operách
Don Carlos a Barbier zo Sevilly. Mari"'
taplankt bol v dfloch 12.-1!5. XI. ~
luhosl6vll. kde koncertoval v mast•ch
Banfa tuka, Saratavo a Mostar. Oadret
r.eoártl dirigoval v Berlfne (13.-U. XI. l
Clkkerova Vartácte na 1lovan1kd ludovr
ol aseň v rámct rozhlasove! nabrávk v
Klavirista Staalaln Umltonkf vvstO(ltl
vo •iacertcb meat4ch NDR v dt1ocb l3
11! 23. Xl. l:aba larleod okrem hosťo
vania V ZSS~ SlliAVIIIII fltulntl postavu
Carmen at • Budape§U (27. Xl.),

sťíbore:

HVDOINt IJVor - dvo)tf!dalullk, VJdáva Slovkoncert vo Vydavatelstve
Obaor, n. p., ul. Ca. arm6dJ ZQ/a, 883 38 Bratlslua. Vedtlcl redaktor: dr. Zden·
ko Nov4ček, CSc. Reclaked rada: Pavol Bagin, Cubomfr C!!ek, prom. blst ..
AloJI Luknár, Mllol JurkoYle. Mária Ktloftová-Hubová, Zdeoko Mikula, dr Ml·
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Kjubilea
roku 1923 narodila sa v
4• decembra
New Yorku, v rodine gréckeho prisťahova lca

Kalogeropoulosa dcéra Mária,
ktorá pod menom Meria Callaaová prešla do dej!n opery ako "primadonna assolutissi ma" dvadsiateho storočia. O
CallasovaJ sa popfsalo vera novinárskych klebiet a poloprávd, hojne čerpe
júcich z jej rušného spoločenského žl·
vota a v Istom zmysle extravagantnej
osobnosti. Zhubnejšie ako tieto bulvárne
pravdlčky sO však nedOmyselne opako·
vané, zdanlivo vysoko odborne znejOce
krltlky, ktor~ch pOvodn~ obsah sa vyparil a prvotné kritické zameranie sa
defraudovalo na heslovité slová, nadobC!dajúce ráz lahko zamenttefného tovaru. AJ v takom odbornom časopise ako
je Neue Zeltschrlft !Ur Musik objavila
sa takl!.to formulácia: .,Callasová má nepochybne Isté ,čos i', aklíli fasc ln,ciu vysoko umelecke j a stčasne velmi lntellgentnej a mondénne j, ale pritom vUne
pracujllcej a silnej osobnosti. K tomu
sa prldruf u je agreslvny vzlet jej pred·
nesu, jej strbujú.ca dramatická sila vy·
Jadrovanla, joj schopnosť vytvoriť z jed·
noducbébo p6dla velkú. scénu, z koncertu pestré a ohnivé operné predstavenie.
Ale vifetko toto by el le nestačilo aby
bola atrakciou pre titulné stránky obráz·
kových ča!lo plsov , slávnou osobnosťou ,
k torú pozná celý sve l. Širokému obecens tvu jednoducho Imponuje žena, ktorá
bezohladne vfťaz! nad viletkýml ťaikos
ťam l , nechá dar omne na seba čakať hlavu i tá tu, požadu je ne uveri1elné honoráre, s peváčk a , ktorú. kolegyne neobfubuji
a obávajú. sa jej, čl ovek, ktorý viletko
vkladá do stávky a pritom zakaždým
vyhráva ... " To všetko sú len pseudokrltlcké slová žargónu. Aj Kurt Honolka vo svojeJ knihe o velkých prlmadonách operného javiska naivne konštatuje: " Darmo budeme h lo dať tajomstvo
jej pôsobe nia rozo beranlm jednotlivých
faktorov."
bola .,absolútna primadona"
Callasová
preto, lebo ako "od prírody" dramatický soprán obsiahla suverénne cel~ sopránov~ odbor klasickeJ opery od Monteverdiho po vertstov, jeho odnož dramatickú, lyrickO 1 koloratúrou. Jej hlas
mal rozp!ltte viac než dve a pol oktávy. V hlbka ch obslohol mezzotón a, vo
v~škach bezpečne atakoval e3, pri dobref
dispozicii l f3. Zároveň bol CallasoveJ
hlas obdarený zauj!mav~m. svojským
tlmborom. Nie v tom bolo však tajomstvo jej prelomov ~ch speváckych kreácU.

•

l o
u 'ci

.,Cl ovck, ktorý nemá v sebe
hudbu, ktorého ncrozcfli harDl Ónia lahodných tóouv, je ako
stvore n ~ pre zradu, les(, pre
krlide! a reakcie jeho d ucha
si bluchó ako noc a jeho city
matné. Takému človek u sa
tlikdy nezdllverujte. Počú va j te
hudbu." (Shakespeare: Benátsky kupec}

...

IrOntu tohto výroku pochopfme, ak sl všimneme [akt, že
vefký hudobntk Lully zradU
svojho prlatera Moliéra a dopustil sa všetk~ch možných lntrtg, len aby predstihol všetkých oslatn~ch velkých hudobníkov !l toro čla Ľudovfta XIV.
Spolupráca l.\1olier - Lully
(svojho času Ich nazývali .,les
deux Baptlstes"l bola vlak neobyčajne plodná.
V týchto dňoch celý svet
oslavoval 300. výročie Moliérovej smrt!. Pri tejto priležltosti
je vhodné zdOraznlt, že je to
práve on, Mollére, ktorého treba o značlt za opravdivého
tvorcu komédie-baletu, žánru,
otvárajúceho dvere populárneJ
plesni l hudobnej komédii, ktorá sa v našich dňo c h teš( obrovskej obfui.Je.
Co sa týka komédie - bale
tu. určUe by sa o nej dalo bo-

mattcko-veliement nej koloratúry a zliroveň premenila ornament na bezprostred·
a6bo, priameho noailefa zmyslu. .,HumaaiJuje" kolorattru, dha inter,retai!aou eneraiou novt zmysel vyprab·
autej 'f8Ci. Ak máme v ušiach Callasove j dramatick~ prednes, zvládnutie ko·
loratúry ktoroukolvek Inou spev4čkou
dostAva v porovnani sťaby .,športový
r t z", ktorý posluché č a rýchlo otupuJe a
vyvoiAva u neho nudu. Callasov& ncpo·
nfma koloratúru abstraktne, nezdieľa ná•or, ~e je vyjadrovacfm prostrtedk01n
~t alenetva (ako to skonvenclonallzovell
starl majstri), ani virtuózne nepredvá·
dza ako dokáže tieto krkolomné ozdoby
a behy zvllidnut, svoju pozornosť vo vel·
kef 6t' lt Lucie nesústreďuje na závcreč·
né troj~iarkové es. Nespleva o šlalen•
stve, al e sa priamo stotožňuje s postavou !Ua lenej. Jej nárek "Ohlmé", u inýclt
vyzntevajtíci ako prázdna, jalová fráza.
st6va sa u nej nárekom netvora, vola·
nle mena mllova ného vyznieva s neme·
r a tefným pocitom bO!u a tr~zne a ked
:aapr1sab6va tajomné stly (,,ll fantas·
ma"), ktorli ju oddelujtí od Edgarda.
precb6dza do tónu hysterického zúrivé·
ho vzru! enla.

Timbre - farba te sfce svojráznosť tr
zvld!ltnost, v !ladnom prfpade v~ak nerobf zo spevdka spevdcku individualitu.
O net mo!no hovorU a! vtedy, ak spevdlc dokt1!e svofou technikou z tlmbru
vyLVorlť bohattí. farebnú paletu, aby pomocou net zvýraznil motlvistický, tematický, pocitový zmysel hudby. To, t e
Callasovd spievala Toscu, Am~liu, Aidu,
Glldu, Rosinu, Normu a Luciu rozdielnym
hlasom - "lnak!lle" čo do farby, dynamiky, obfemu volumenu určite nebolo dielom suiitet intuície, ale zdkladnef znalosti remesla spevdckeho umenia.

Al

medzi nafviič~tml ctttelmi Callasovef umenia pl'evldda ndzor, že fef
hlas nebol vlastne obzvldU pekn!J v
zmysle zaobalen~ho, vyvd~n~ho tónu.
Artlsllcky sa uzndšaftí.ce ptanissimo-morendo frdzy, ak~ spieva Milanovovd v
scéne zomlerajtí.cef Leonóry z Ttubadtíra, neboli Callasovef devtzou. Nafsk6r
preto, !le o taktí.to ,,l: isttí" krdsu, ktord
v zmysle dramatického obsahu spovrchnela, ani neusllovala. U Callasove; za·
znleua, naopak, občas at ostrý, ba do·
konca neprftemne krtklauý tón - podľa
v~etkých gramozdznamov - ako médium
scéntckef sttudcte, ako tón registrujúci
psychický stav charakteru postavy. Slovom, t ó n C a ll a s o v e f 1e d r a m a·
t u r g t c k ý p r o s t r t e d o k. Z množstva prtkladov mô!eme vybrat scénu
Toscy a Cavaradossiho z l. dejstva
Pucciniho opery. Volanie za sc~nou
"Mario, Mario, Mario" spieva Callasovd
s hlbokfím, netrpezlluým vzru~entm, s
nepokofom a erotickou nedočkavosťou
sotva fef u!lak maliar odpovie "Som tu• ,
Toscln tón schladne, upoko;t sa v ls·
lote. A keď rozprdva o ich spoločnom
večernom stretnutf, rozštebotd sa mno·
lloslubným konverzalmým tónom. Cavaradossl Tosce prit.akdva, ona v~ak vetrl
teho vntítorntí neprltomnost a rozčtí.lt sa
- "to vravt~ tak chladne". Cavaradosst
fu upokofufe, Tosca te v~ak nervózna,
vzrušend, zdrfute svot odchod. Vzhliadne na obraz Magdal~ny a spytufe sa, čo·
raz vtac na pokraji hystérie, kto te td
plavovláska na obraze. Nasleduje drastický výkrik "To te Attavanti!" Ddva sa
strhntíf, zabtída, !te te v chrdme. Vzdpätf,
uvedomuttíc st svof čln, úpenlivo prost
v kadencii ndreku o porozumenie a od·
pustenle .,Ach, tie ol!t .•. " Callasovlf ttí.to frdzu spieva celkom tt!lko, naivne,
dievčensky, nddherne lahko sa vznd~a
ftí.clm tónom. Maliar sa vžlie do dušev·
ných poryvov mtlenky a zal!fna spievat
o tel očiach - Callasovet Tosca, teraz

VOI'lť ako o predchodkynl komplexného divadla, pretože spA ja
slová, spev, symfóniu, tanec,
pantomlmu, dekorácie a divodetnú techniku. Pri prameni
Moliérovho komického gén ia
nachádzame "Commediu dell
arte" so slávnym Scaramouc hom,
ktorá
celkom
Iste
ovplyvnila feho herecké začiat
ky a jej duch oživli autorove
prvé pokusy. Neprekvapuje ani
skutočnost, že sa Moliéra spočiatku nadchýnal fraškou, fraškou oveia menej vulgárnou,
než boli frašky jeho predchodcov, ncvyntmafCIC anl Tabarlna,
a že jebo komédie-bn lety boli
vla~tue zhudobnouými fraška-

ml.

Myšlienku
komédie-baletu
Moliéra realizovAl r. 1661 v
hre "Les Filcheux", v ktorej sn
pok(lsll spojlt komédiu a tanec.
ako sdm hovor!: ., ... mail sme
v íímysle ur o biť of ba le t. Preto ~ e bolo mií lo výbot•nýcb tane č nlkov, museli sme baletu~
vstupy rozd eliť a vtesnať leb
ako medzihry do komédie tak,
a by jej Intervaly poskytovali
dostatok č asu na prezlečenie
tým Istým osobám, a aby se
pritom vôbec nenaruill priebeh
predstavenia. To vliak bolo treha urobiť čo na(i lkovncjiie a
zllí~it' tak balet a komédiu d o
jedného
uzavretého celku".
Hudba .,Les Fíl.cheux" je od
Beauchampa. Pravldeln9m Mollérov~m spolupracovnlkom sa
však stal Lully, ktorý už v tom
Istom roku (1661) skompono
val hudbu pre hru "L'Improm
pt u de VeJ•sailles" f Versatil s ká
Improvizácia). To IJolo rozho
dujúce stretnutie Molléra a

to•u, le bola vynlkajica b..
Na,rlak
nika (mus1 to uznať každ~, kto vl·

Marta Callasovd v titulnet
Cherublnlho opery M2DEA.

úlohe

konečne
~tastfm

celkom zmternend a naplnend
odpovedd .,aclz, ty vle§ vravte(
krdsne, večne clzcem teba ltlbit . . .". A
vyfadrute to s tolkou blatenostou a zmyselnosťou, s takou čistou krdsou tónu
l zvukom hlasu, s takou v!Jrazovou tntenzUou s plnosťou, ako ~iadna tnd In·
terpretka lefto lílohy ..•

neraz tVI'dla, že vysokopoložené
Late!
kadencie takej T,ucle z Lammermooru spieva la CallasovA s menšou Ia hkos·
fou než mnohé Iné predstavltelky Lucie.
Zabúda jtí vsak na to, že G!anna ďAngel
lov4, čl Erika Ktlthová bol! typick~ml
koloratúrkaml, pre ktoré boli Iné polohy
sopránového odboru tabu, že trojč i arko
vú sféru vyspievali sfce s lab'kosťou
flauty, ale a j akosi "bezvlíhove", bez·
obsaž11e, s virtuozitou automa tu. Ich tón
v tejto polohe bol drobn~. krehk~, s ná·
dychom Infantilnosti. Callasová, naopak,
prechádzala zo stredných polôh do v~
šok s plným a plnohodnotným sfarbenlm materiálu s nezmenenou zvukovou
Intenzitou. NeprlspOsoblla ·sl partiu prtrodn~m danostiam svojho hlasu zaútočila n1m na trojčt arkovd o blast dra·

Lullyho, dvoch mužov, ktor! sa
(ču sa týka divadla]. velmi
dobre zhodli. Svedči o tom 1
množstvo hler·, ktoré nasledova ll: " Le Mariage forcé" (NOtené man~elstvo ), v ktorom Moliéra hodnotf Lullyho ako "ne·
prekonatelného",
" L' Amour
médecln " (1665) (Láska všetko
vylieči); " La Pastorale
comlque" l Komická pastorála) a
"Le Sicilien" (1667) (Slc!lčan ),
kde hudba (podla slov Romalna
Rollanda)
dodáva hre
" ... Iskril a opojenie talianskej
noci, akejsi opravdivej malka·
ridy lásky";
" Monsieur de
Pourceaugnac" (1669) (Pán z
prasiatkova), ktorá zlučuje talianske a francúzske komično
a kde Lully sAm hrá úlohu
Chlacchrironea, aby mohol 1n·
terpretovat komické duo: Buondl di, Buoa di , a smiešne
artikulovanú melódiu Altro aon
e pazzia. " Bapllste, rozosmej
ma," vravieval Mollére muzikantovi. " Rozosmej ma ty",
mohol by Iste odpovedať Lully dramatikovi. Je vhodné doplniť ešte dalšie významné hry
ako: .,L' Ile enchaatée", "La
Princesse de'EIIde'', " Georaea
Da odiu", "Les Amanta maanl(lques", " Le Bourseols seatilbomme", s tureckou .,ceremó·
nion" a " .. . llef a medzihrami
neodlučltefoýml od deja, ktorf dot"draji, prevzduiňujt a
očlsťujt. Stčasn e dhaj6 tulit',
i!o asi by mohol zna menať pre
divadlo pojem "le Mervellleux
Psycho loglque" ( n6dhero6 p~y·
r:hologii! no l . . . (Jacques Co
peau). Táto hra bola však l
poslednou
komédiou-baletom
<komponovauou Lullym.
Roku 1671 vSak Lully predsa

del Jet Médeu v Passollniho filme), wy.
jadrovala 11a opernej sc6ue drámu pre·
dovhtkfm nofha spevom, jeho schopnosťami farebnej a dynamickej cbarak·
teriltlky. Ak koncepcia Callasovej pos·
tb vyn1tala z názoru Inteligentnej 1
tworl••J osobno1tl, ich konkrétny obraa
sa budoval vo nojef farebnej a dyaa·
mlckej varlabilaosll z arzenálu dokone•
lej vok6lnej tecbaiky. V oboch nahráv·
kach Belliniho Normy spieva Callasov6
"Castu Divu" s neuverlteiný'm bohat·
stvom farieb hlasu · a jedinečnou lege·
tovou technikou. Ešte väčšmi fascinujú·
cejšie je však pozorovanie, ako umel·
kyňa hudo bnodramatickými prostriedk&·
ml formuje postavu Normy v duševnf
psychogram. Celkom ojedineJ~ je Galiasovej výkon v · Olohe Glldy. Aria "Caro
nome" fe malým zázrakom srarbovanla.
Dievčenský, naivný tón, klor~ napriklad
Erna Bergerová dostala do vienka od
prtr ody, Callasová umelo vytvár!!. j e
neuverltelné kolko je v tejto ártl v
Callasovej hlase vnútornej cudnosti a
panenskej nevinnosti. Po sklamanJ hr·
dlnky s a Ca llasovej tOn menf, dost4va
&podné bôlne zafarbenie.
umeni Marie Callaaotej sa v oJ•••·
V oelej
aymbi6ze soiblli pr1rodo6 •a·
nosti • dokonalon technikou, lntellaea•
ciou, Jnner'f6clou a vybraoeofm p~ycho·
loalckým Intelektom. V itastaej sibrl
týchto pnkov bola naozaj zázrakom.
Dokbala, te kl11ická opera nie ja
mf tva, ,oataYila, č l 1nowu 0 a1tolila kri·
t6ri6 tecbalck6 l výrnod. Zanechala
odkaa, ktort sotvakto do tplaosti napi·
nr, ale ktorf lnlplruje.
IVAN JUitKOVJC ,

skladal hudbu k hre .,Paycb6",
prekypujúcej mytologlckef dl·
vadelnef hre strojov Coraeilla,
Mollera a Quioaulla a uvledl1
ju v novej sále od architekta
Gasparda Vigariniho, schopnej
prijať 2000 divákov.
Lullyho ambfcle (možno l
vďaka jeho ešte väčšej ob!Obenostl u krá la, akej sa tesil Mo!Jére sám) boU však širšieho
rozsahu. Uvedený hudobným
!lustrovantm Mollérových komédU rozmýšla! o skomponovani
lyrlckef tragédie. Opúšťa Moliéra a odvádza mu aj mno·
hých hudobnfkov nevyhnutnfch
pre reallzéciu teho nových komédU baletov. (Je v tom vlastne 1 k(isok Tartuffa ... }.
Nič to za t o. Mollére, určite
nahnevaný touto zradou a prenasledovaný In trigami, obracia
sa odteraz na Iného talentovaného skladatela - na Marca
Antolaa Cbarpentiera, ktorý mu
zhudobnil text k hre .,La Comtel8e de' Escarbagnas" (1672)
(V ojvodkyňa z Escarbagnas} a
k " te Malade lmasiaaJre"
(1673) (Zdrav~ nemocn~J.

Roku 1660 ĽudovH XIV. zver il Mollérovl nádherntí sAlu Mlrame, vybudovantí kardiná lom
Richelieu, ktorú premenovall na
Théathre du Palals - Royal.
Budova sa nachádza na rohu
ullc de Valots a Sai nt - Honoré. A tá to scéna bola Mollét•ovým domovom od r. 1661 a~
do jeho smrti v r. 1673.
Ešte anl nevychladlo MoHé·
rovo telo, už sl Intrigán Lully
jeho sAtu vypožičal a pod je
bo vedentm sa z nej stala už
po ~vom predstllvenl l yrlckaj

JEAN BAPTISTE LULLY
portrtJt Paulusa Mlgnarda.

tragédie .,Cadmus a Hermlooa•
par1žska opera (L' Opéra de
Paris). Moliérovl verného La
Grangea a celý jeho sllbor nachádzajOci sa v totálnej krf·
ze, nechall, takpovediac, na
ul! ct.
Ešte predtým, ako sa Lully
zmocnil novej sély, ustanovu·
jfice 11cenčné listiny mu pride·
1111 v~hradné právo na operu
a s ňou l privilégium. podCa
ktorého sa v celom Francúzsku bez jeho sOhlasu nemohli
konat verejné konce rty, divadlá nemohli hTat komédie s viac
ako 2 muzikant)Tll bez toho. Aby
mu nezaplatili akési ná jomné
a na celom územ( kráfovstva
sl nikto nemohol dovoliť hra(
splevano hudobnú hru bez jeho osobného dovolen ia ...
Z LE COURRlERf' MUSf·
CAL DE F.RANCF. prelofil
Pltll. HECKO

