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BAL AZOVJECH-KLlNCOVA: Dievča

s mandolillou - :cyk -

l<l: .,Dett tejto zeme".

Ako keď stromy rastú ved(a seba, l vo vyske ::ltevaj uc st ko keď udrie na
r uny, l tak z m ky umelcovej rastie hora,
struny. l

Nevedno, čo pri našom
zámere bolo skôr: obr azy :11ámych akademi c ~
kých maliar ov, ich výpo veď o vzt alm k hudbe,
alebo slo vo básnika, itt pi r ovartého
obsahom
sklad ieb . . . Rozhodl i sme
sa bez t riedenia prvenst va spojit sl pvo
s výtvarným pre javom a
tlká: af t ak spoločne silu hudby, ktorá vst upuje
do d•11 všed1tých i výnimočných, k lttďom pera
a št et ca. Ako podpor a
: ámer u r edakcie pristtípili k r al uč ké výtiatky z
ver§olJ práve jubilujtic:e lto
ttarodrtéhn umelca
Jána
Smr eka.
ktorý
mnolle
básne
venoval
msptr at urtej .~Ile hudby.
\l oino nie t•šedný : ti"'e r nam pomohol
konk r etne i abstraktnejsie - pri11iest na strany
ča~o pisu hudbu
u inej
podobe. ne:t ter1 vo faktografickej a ltodHot ta cej. Skromným pnanim
členov r edakcte je, aby
toto ::osta";c,ur: prinieslo
aspoti tolko rado.~tl Ci'"~ •eľom, ako t ým, k l on
(•tslo pri pravovali ...
-r-

BOHDAN WARCHAL:

Americké
•

tuľné

SKO

Kotdé koncertné turné vy:lladuje od umelca zvýleu ie umeleckých kritéri!. Musf mnt totl!l na pamäti dôležitost repre·
ze ntácle s voje J krajiny. Požiadavky sa častokrát zn4sobujú
umelecko u vyspelostou , i! i bohatou hudobnou históriou olektorých popredných e urópskych, alebo svetových stredisk. S
takýmito poiindavkami museli poi!flat l dvanlísti mladi čl eno ~
via Slovenského komorné ho orchestra pod umeleckým vedením Bohdana Warchala , ked' 7. októbra t. r. odcb6dzali na
5· tý/d11ové t urné do Ameriky a Kanady. Boli prlpravenf s dô·
s lellnoston u:Z typickou pre tento súbor, i!o dokazuji ohlasy
ta moj!iej tlače, kritiky, publika l samotne j agentúry, ktorA leb
pozvali! a starala sa o celý priebeh záJazdu. PrinleŠU si leb
domov ako vzácnu devfzu o odmenu za vynaJW!enlí úsilie. ZA·
i! itkov, skúsenoslf osobných l umeleckých bolo vela. 0ryfky
z nich vám podávame prostredofctvom umel. vediiceho Bohdana Warchala.
- Do Ameriky sme sa do·
s tali na pozvanie agentcir y HU·
ROK. ktorá le po COLUMBII
druhou naJväčšou agentOrou

te jto velkef ,zeme. Pre nás ma·
Jo velký význam dostat sa s
11ou do kontaktu Jednak pre fei
postavenie, a le 1 perfektntl pr!·

pravu a zabezpečen ie naše!
cestv s bohatou propagáciou.
S akými pocitmi ste odch6
dzall ?

V ZlLlNC ANOVA: Koncert pre i:elo a dlhé vlasy.
V svet e i e všetko malé, l len Umy - t ie sú nesmier -

,e .. .·/

Hudobnému životu odpovedá
riaditel Odboru umenia. MK SSR
Jozef Kot

Nebývalá aktivita

na kultúrnom fronte
V ~om 'fidlte hlavné výsledky tohto roku na dseku naie l
kultdry ?
Sutasné obdobte JB charak·
ter istlcké d okončen!m etapy
ďa l &le ho upevilovanla socJAIIs
ttcké ho charakteru nášho ume
nia, realizáciou
pozltlvneho
IJl'Ogramu, ktorý s11 prejavuJe
tvý~enou aktivitou celého tva
t•lvého frontu. V uplynulom ro·
ku sa vo vsetkých oblllsllach
umenia vytvorilo vera novych
eliot, ktoré obsahovym Zdmerll
nim A ume leckou náročnosťou
svedtla o toru, lO slovenské
umenie prešlo od slov k člnom.
Renesa nciu prežfvajú mnohé
umelecké dlsclplfny, ktoré boli
v minulých obdobiach "úzko·
oroCilovýml". Ak sa vyskytli 11 z času na čas obJavujú hlo·
sy naslcb nez1čllvcov - že v
Ceskoslovensku prl~lo po roku
1968 k utlmeniu kulturnef akll ·
vlty. konkrétne výsledky sved·
l.ta o o pa ku. Ved este v nl111·
kom obdobi posledných desatročl nevznikol ta ký vysoký po·
čot nových diel, ešte nikdy sa
tak sponténne neprlhlasovoll
umelci všetkých generá clf k
reallzácll kul tllrnel
politiky
strany a k spo lo če nsky angažovanej tvorbe. V s ú časnosti te·
da už nefde o problém stlmu·
lovania tvor by, alo pred o v ~et·
kým o pr oblém kvallty, usta·
v!č ného zvyšovania nár okov a
krltéril. Ide o to, aby sa diela,
ktor é sa angažujl1 s po l o čens k y,
angažovali v celom komplexe
svojlcb estetických fenoménov
- na vysoke! umelec kej (trovnl, a tak dosahoval! spontánny
11čl nok na slroké vrstvy pracu·
lllclch.
Ktorfmi •tznamnf ml akcia·
ml u bespei!uJe MK SSR súi!asnt ronolo•t trend néilho ume·
nla?

Ľ. KRCZAN: Flažolety
Nedajte zluunút
tomu
plameňu, l neurndlleoojte 11usle, l vy nástrojmi
ste, čo na sluch kladieme si l j ak mor ské mu§ le. l

- Ameriku 'som dosta l po
zna l Iba z lite ratúry, filmu, čl
tlai!e, preto ma lá kalo priame
t oznámenle sa so životom 8
umenfm tejto velkeJ zeme. MO
žem poveda l, že naša predsta
va sa takmer kryla so sku toč
nos fou. Pr is peli k tomu konzul
tácle s umelcami l s fudml
Iného odboru, ktor! Ameriku
navštfvlll. No pre dsa - vidief
,, s k11slt veci priamo, Je Iné. Co
-.a týka nášho prijatia a ume·
1 nck~ch zllžltkov, odnllšnll smA
~ i z Ameriky pozltlvne doJmy.
(Pokračovaa&e na 3. str. )

Kčs

doch (SHF, SLF, SFVU), opilt·
renl11 na prácu s mladým1
umF:Icaml, na rozvoj 8 obnovu
marxistickeJ krltikv. na ro:t\of
pôvodnej dramatlckoj tvorb\,
opatl'f!llJR na skvalitnenia 7.Á·
bavnef hudby a velmi výZJHlm
ný materllll - Zá~dy slrsleho
sprístupnenia umeleckých hod
uOt pracuJúcim.
V t~ ú i!as nos tl ~~ buvorf ,., ra
o ceste umel eckého diel a k ad

resAtovl. Chceme, a by sa celá
umoleckd lvurba dosta la tam,
kd e mllie maldnHilne ~:a p dao ·
bit'. Co v tejto súvislosti prt·
pra vu je MK ?
Ak sme spomínali obrovský
rozvoj tvorby a nntk nových
diel, mus! nám fs( o to, aby
sa láto tvorba spoločensky reo·
hzovala a dostala k svoJmu ad·
resátovl. Preto MK SSR v spo·
mlnnnom dokumente · o ziisadách
širšieho sprtstupnenta
umelock~ch hodnôt pracuJuclm,
l<torý nedávno prerokoval a 1
výbor pra školstvo a kul tOru
SNR, stavia pred kazdú kultl\r·
nu Inštitúciu L11ohu. prtlaf súbor velmi konkrétnych o patren!, ktoré ma j11 zabez pečit širenle umeleckých hodnôt at do
tých oblastf, kde proreslonillne
umenie doposlaf nepreniklo.
Treba učlnne vychováva( diva ka k prijlma nlu nároCných estetických hodnOt a zabezpečovať
l týmto spOsobom estetlcku v~
chovu v nafšlrSom zmy~ l e s lo·
va. A napokon - treba zabez·
pečlt spä tn ú väzbu prljlma teJov umenia na tvorcov. PôJde
teda o hlnda nle rozličnýc h spe·
ciflckých. for iem (výstavy a
koncerty v závodoch. záfn:r.dv
špič kovych umeleckých
tlllles
po celom uzemf SSR, besedv
umelcov s pr acu j11clml, 11časť
pracu111clch na umeleckých radách jednotlivých knlturnvr h
lnštltllcll a pod.}, ktoré by oP.·
ma11 byt "v rámci kampane".
ale sta f sa trva lo u ná.pliwu
činnosti ku lt11rnycb
Institúcii.
Účinn ost tohto proJektu fP. do
značnej miery pod mienená spo·
luprácou so spol očenským i or·
ganlzáclaml a Iným! rezortmi.
Preto Ministerstvo kult11ry SSR
l hee uzavr let s pr!slušným l organizáciami doh ody, ktoré hy
zabezpe čova li Jednotný kul tťlľ·
no-politický postup v ce lej sie·
ti kultOr nych zariad Pn( [ pO jda
o dohody so SZM, ROH, Socia·
llsllckou akadémiou Slovcn~ka,
Zväzom družstevných rolnt kov,
Zv!lzom výrobných družstiev a
pod. ).

Posled ná etapa s vedč f o tom,
že el ked umeleck11 t vorbu nemožno regulovať tak, ako Iné
oblast! nášho života, pretože sa
' Jedná o nes mterne zložltý proces, ovplyvň ovaný subjektlvn y·
ml l obfektfvnyml člnlte lml,
predsa len 11čt nnou
koncepčnou prácou r iadiacich orJe
možné
zásadne
gánov
ov plyv niť
základný- vývoJový
tre nd a vytvárať naoza! optl·
málne podmienky pre široký
rozvo! umelecke j tvorby. Hes·
lo: .,Vytvaranle optimálnych
podm ienok" sa v kult tírnej politike !lestdeslatych rokov a
naJmä v krlzovom obdobt redukovalo na pasivitu s tátneho
Zauflma nás l val a pri•átn•
orgánu a na mechanické eko·
nmeleck6 práca - lite rárna a
nomtcko-techntcké zabezpeč o prekladatelsU. Na čom mo·
vanie umeleckeJ tvorby, bez
ment6Jae pracu jete, kde aa re·
ohfadu na Jel Ideovo-umelecké alizujete ako tvori•t umelec?
~a meranle. Ak dnes hovortme o
Tento rok ml vyš le knižne
o ptimálnych podmienkach, s O
vytvorené pre t11 tvorbu, kto- novela .,Horllč k11 ", ktorá Je pol'á Je úzko spä tá so zlíufmam l
kusom vyrov nať sa s nlektort·
našeJ s poločnosti a splňa nat
ml pr oblémami krlzového ob·
vyššie Ideovo-umelecké nároky
dobla. Prednedávnom som doMinisterstvo lrultíiry SSR pri- koni!ll nový preklad Shakes peaJa lo viaceré dokumenty, ktoré roveJ tragédie ,,Hamlet", ktort
oodstatne zasiahli do procesu lačlatkom bud11ceho r oka bude Inscen ovať Nová scéna v
a ktivizácie umeleckého frontu
Spomeniem a spoň stlbor mo
Bratislave a Divadlo SNP v
rlílnycb a ma teriálnych stlm u
Martine. V s11časnost1 dokon·
lov pre rozvoJ angažovaneJ
čutem výber z hier amerického
tvorby, ktoré sa dnes s vel mi dramatika Eugena O'Nella, ktapozlt!vnymi výsledkami real!- rý vyjde vo vydavate rstve Slo·
zuj(a x na~lda ~altťínaycJt ,fon· venskf Sl)lsovatel.
L &

Krásna reprezentácia v Austrálii

Z kritiK

Ako sme ul. pn.!f.l C tsnm
oznamllt, šétdlrtgeut Sl oVPihket
fllhurmónle, ZHsl utne lee L\·
DI SLAV SLOVAK Sd vr átli z 8·
mes 11č nôho unwlerkého nu~o:al 
mán v Austrál ii, Kdu ptlsol.Jil
11ko šéfdll'il(ent juhollll'> lrélskľ
ho symfonic k ého or ch o~ tru v
Adelaide. V prl!'bohu w otho pobytu uskutoč nil Lad lslrrv Slovlik 22 konce1•tn9ch vvstúpenf
nielen s Jemu zvot·en ým tele·
som, ale l s dnl!ltml austrál·
skyml orchestrami v Melbourne, Perthe, Brisba ne a na
Tesmdnl!. V rdmcl ac.lolaldské·
ho hudobného restlvulu na ~ tu 
doval
Beethovenovu Deviatu
symfOntu,
ktoru uviedol na
slávnostnom koncerte za prf·
tomnostl austrálskeho premlé·
ra. Z promlnentn9ch svetov9ch
ln§trumentallstov a voknllstov,
s ktorými Ladislav Slovák na
svoJich koncertoch spolupraca-

Slovenská
klavlrlalka
Klúra Havllkod bola 17.
a~ 24. 10. 1. r . oa lájn·
d e v ZSSR. Jej umeleckt
turné - 1 recitálom ll).
staveným z diel Scarlal·
ltho, Händla, Brahmsa,
Sostakoviča a Suchqla
viedlo z Leningradu
do Rigy, Archangelska a
Borisova pri 1\llnsku. V
dňoch 3. -19. Xf.
t. r.
nadtlvlla Spanlelsko, kde
Diala 8 recltáloT (Mala·
ga, Murcla, Jaen, Cordo·
ba, Orense, Pontnedra,
Ce ute a Melilla). Inter•
pretka poskytla redakcii
nuledufúce kritiky zo
~paoi elsk a :

SUR, MALAGA, 11. Xl. 1973
.,Spomlname sl na úspech
K. Havllkovet v predmi nuleJ
sezóne; pri te tto prlležltostl
prlpomlname tel triumf a ton·
tokrát este v!lč šf úspech. Uvted·
la starostlivo prlpraven9 pro·
grom so skvelou technikou, s
mocnou zvukovosťou a pl'8sn9m
štýlovým poiíallm, ktoré zod·
povedHio rôznemu charakteru
prednesených skladieb. Ved nie
te to Isté Interpretovať Scarlattiho v u~lachtllet temnosti,
Haydna v teho priesvitnosti a
moderný kontrapunkt Eugena
Suchona v plnosti. mohutnosti
a pô'loblvostl. Havllková dala
knldému dielu toho charakter
- čl tt2 Scarlattlmu. llaydnovl,
Brahmsovl,
Sos takovlčovl
(v
nlnkolkých prelúdlách z op.
34), olobo významnému sklada·
te lovi E. Suchonovl v Jeho Ba·
lltdlckel suite - v niektorých
momentoch podobnej sonáte.
Po závere č nom rituálnom ta o·
cl M. de Fallu hrala ako prf·
duvok najnovšie dielo E. Su·
choila - Jeho Toccatu. Velkola1Jý bol koncert K. Havllkovel
prP (tlhl:tľiUOn!Ckú spoločnosť V
Malage."
Manuel del Camp o
HOJA DEL LUNES,

12. Xf. 1973
.,Koncnrtná sála bola plná a
pripravila Ceskosloven'lkel In·
tPrpretko ovácie ako zns!Mena
odmenu za tel krll'!ny výkon.
K. Havllková predniesla pt·o·
gram, v ktorom správno š19lo·
vo vvstlhht hudbu klasikov a

romantikov, na druheJ str ano
diela
sučasn9ch
skladaterov.
Všetky Interpretovala s vynl·
kajúcou technikou, s mohut·
ným zvukom a štýlovo.w
LA TARDE, 12. Xl. 1973
"K. Havllková má vysoké
technické predpoklady, rozhodnosť, tednoznačno s f
pr! konfrontácii s ťa žkými pasážami,
s9ty, Jnsný zvuk, entlrglu a dy·
namlcké odtiene, ktoré sú pri·
spôsobené charakteru každého
skladatcla. Páčila sa nám net·
ml! v Scarlattlm a v Haydno·
vl, kde hrala vždy na vysokeJ
úrovni - bez ústupkov lacn9m
erektom, alebo stro)enosll. kto·
ré by neboli na mieste. S r H·
dosfou poznamenávame, že sá
la bola preplnené a pozorné
obecenstvo kvitovalo záver kož·
dého diela s velk9ml ovácla·
ml. w
F. Muňoz
EL TELEGRAf-tA DE MELIL·
LA , 9. Xf. 1973
.,Mali sme správy o teJto vv·
nlkatúcel slovenske! klavtrtst·
ke. Vo včerA Jšom recitáli dokázala, že sl plne zasl uhuJe to·
to označenie. Ak9 zl!pal, odvaha. aká nádhern á Ožasná technika! E ne r ~ l rku 11 nežná, s nad
ilenlm a s cttom. JeJ prejav sa
vvznačovul
o; kvnlou muzt k oll
tou. K. Huvllk ová nepatr{ medzi be1né klaviristky; te uvodomplll . zodpovPctnll . s odvahou
prekonl!vn nn tvll l'šlo ťažko s ti a
vždy Ich dokll žo uspešne zdo·
IaC
- E-

z redakčnej
pošty
CLUB '71, skupina, ktortí som prvý·
krát videl a po č ul v televfznom d ·
IJov nonr programe " Vtlpnejlll vyhrli·
va'', bol a pre mňa (a l1te 10m ne·
bul sám 1 neznAm ou. Ove dlev~atA a
p la ti chlapci 10 Serede vlak nezné·
n•yml nezostali. Svojou zdravou eli·
l ladosllvosrou, l áskou k hudbe sa za
krátky i!as vypracovali na sku pinu,
ktorlí môleme uradlt med al popred·
n6 na Slovensk u. Zallel som za VoJ·
techom Scberhaurerom, ktor~ ml od·
povedal na nasledujlíce othky:

Náhodou som &a ocitla ' t eamom, ktorý vyberal exterréry, v okoli Gottwaldova a Olomouca. Tu som uvtdela plagát Morav~kej filharmónie, 11a ktorom bolo
oznámené, že večer je koncert s Beetltovenovou ouuertrírort Leonora 1, Skrtabmovym Klavímym koncertom
fi s mol, op. 20 a Selterezddou od Rimskélto- Kor sakoca.
Sólistkou bola Margarita f i od or o v a a d~rigentom
Eduard Ser o v, ktorého sme nedávno hostili t u Brati.~la ve . Je praudou, ::e jeho vystr!penie v Brattsluce
bolo dosf neuyrov1taP1e, no 11apriek tomu - oba kOil·
cer ty v SF boli určitOm objauom. (l s výhradami vyZitela 4. sym/ó111a Cajkouskélto u podani Serova strhu·
}tico, ako súboj, v ktorom sa osud stretáva s človekom.
Bolo t o podanre mo11umcntdlne. mu~né, bez sentiment u.
Druhý več er v Sf zase zaujala viac prvá polovica koncertu - Smforria robu~ta od TUcenka a fl ustový koncert d mol od J Sibelia . . . )
V Olomouct sme mohli slcdouaf Inú strá11ku dtrigentsk61to 1wturelu Serova. Pred.~la vil sa skor ako lyrik. Vy.~ l u povala s nim \1arguritu fiodorova. klauiristka, kt ortJ
je :::11úma tnlerprettlcloa d iel l.:lasíckých majstrov, no
11a}md hlbok ou znalosťou Skriabirroccj tvorby. Bý t'<l jrl
ko11certy. ktvré stí vypouedarlé jedným dychom. Tak ýmto vyst úpením bol dtalog klavlra a o r chestra v
Slatabmoví, kt oré bolo akoby pretka11é put•uétllaml, na·
plnertými svetlom, (aftkou ltO.f talgtou a skrtabiiiONkým
snuítkom. Zl'lcist čr.~ t o a preclttme vyz11elo Amla11tc.
V Sefzere: cide sme zasa sledovali tmi metamorfózu
dirigenta Serot•u . V tomto dtele vykreslil - na začwt
k tt - ocelovo cfllnrlný, brutálny a vsetko ltii:lacl ob·
r az sultdmt, ktorý je - ako nesmelým lríčom - osvet l ený subtllným nl1ra:::vm Seltere:ády. Zát~er diela Rmt •
skélto-Korsakoca bol apoteózou vd§ní. lásky a IIIIIZ·
nostl. V elmt dobre hrajricí orchester Morav.~kej fílllar ·
mónie IJUdvwzal rí zky korltakt s di r igentom, l!o zabezpeč ilo rispech cel émtt koncertu.
Dirigent Serov fe známJI ako .š~fd~rrgent mladcfto, 4
r oky existujúceho orchP ~ trc U&anot•skej filllarr~Wriie,
kt Or!i :::alotili u rodr.-k u V l . Lemna. VekotJd hranica
toflto níboru neprt>Mtlruje 40 r okou. Za krr1tku čas sa
t oto teleso ~ t rtlo fedným z najnád.ejnej~lch Preto by
llebolo nezau}tmaotím t•IJpočuf si ho pripadne i u nás
Veď s nim uust upot•ali - a jeho kvality pot vrdili t aké u;i:mam t ll~ osn bno~tt . ako C. Viš11eu~kd. M. R o~ ·
t ropov 1č, čt 8 DavidOUii:fluá. . .
I. I<RCH~AVÁ

11.6zov skupiny CLUB '71 ntim
preuád za rok zrodu. Mohli by ste po·
Vl'dar niečo bii Uie o tom , ako. kedy a
kd•t skupina vznikla ?
- Rok 1971 bol okymst rokom hladantn hudobn fkov a spevákov, kedy sa vykrtillullzovo l o obsnctente súboru. Ol'lclalne znčol subor člnnosf pri S po l očnom
Lnvodnom klube ROll v Seredi, kde sa
mu venuje vllfké pozornost od l . tanuli
rH 1072. Vedúcim skupiny te Viktor Kru ·
tochvlle. DaleJ st1 to: spevák Viliam Kubánvt . dve dievča ta . Michaela Novomeská, Eva Chudá, hudobnfcl l. Scherhaufer,
o Cernuška , M. Piroh a to.
VUč ll na llll!lnaJOciclt sku pin mé svol
ndr. MAte ho aJ vy?
- Sna 7tme sa prodU kovaf 11 udomácnovaf smer, ktorý udllvatt1 v stredno!
Európe LES IIUMPHRI ES SINGERS.

d~ndmickii tlll'lgont~ká nsol'i.
no!lt, ktora výra:t.tlll flľl~peln ku
zv9';on!u m·ovmJ mte tnoho ort:lw .ll u.

VIli. hCbd IIJOmenuf klHVirlsiU
Malcolma
Fraaera, huslistov
Wandu Wllkomlrakt a Rest••
Pat>qtdera, tenoristu Oeratíla
Engllaha a slávnu !.védsku sop
rnnl~stku lllr111 NIIIIOIIIJU. Po·
pri osvedi'onýrh skladbtlch t!VI'
tového symfonického r epcrtoa
ru rcelovečcrnf koncert z diel
P. l. Catkovského. SmetanovH
MA vlast 1 uviedol nés dirigent
1 celý rad netradičných ft drH
tnaturglcky objavných diel, ako
napr. Barl6kovo Divertimen to,
Ravel ovu suitu Mota matka hus,
Debusaybo Nokturnt a Fauno·
vo odpoludnie, Brltanove Les
lllumlnetlons,
Prokoflevovo
oratOrlum Alexander NevskiJ,
Beethovenovu Omšu C dur l
kompozlcle austrálskych auto·
rov Hushuesa, Wllllamaona a
Scaltborpe. Kritiky l odborné
récenzle, sa zhodli v názore, 2P
Ladislav Slovák te v9b u!.ná a

Mohli by ste spomentít
niektoré
tíspelné nohr6vky?
- Skladba .,Tam zavolám" bola v n11
šom podunf úspešná v relácii .. St!ll' t
7X7". Oalšle nahrávky .,bežia" v Cs.
rozhlll SP (Mierim do terča lt1k, Relfna }.
Myslfm, ~e by sme nemali ze budoút
na Vila Kub6nylbo a na vale text y ...
- VIliam Kubányl JO vffazom .,Zlatli)
kamery '72". zúčastnil &a .,Dotvlanske)
zlate) ruže". llhlavskel 'lll(ala u pod.
~akladatelstvo OPUS vyd ulo platne IC·
mu a ďHišlm dvom spev ll ~k 11m súboru.
Co sa tfka moJich textov - pl&ern Ich
pre našu skupinu a v poslednom čase
l pro Iné hudobné subory. V budllcno!l
ll bude č inno st nlllího sOboru zamoraná
na spoluprácu s úv SZM v Bratisl ave 11
so spevákmi E. M Uhrlkovou a M . Llč
kom.
OUAAN TAKAC

.....

,.Koncert
. telbour1ukth0
symfonrckdlfl or<'lre., tra drrrgo l'al Ladr~l a • SlvL•tfl.·: Jll l'yllu~111/ lludobilll.- a /11(/ .\hJete rut.
mtcla clteme, <'L'trlcHtn4 IIO[II'fJ
prr ttttcrprC'Id<'l• 1/r~yrlttor·rj M.
~fiiii/Orrie, Ct 9. symfomo D S"s~
takoviča."

1111:: SU:--; Ml?lbourne
"Duorak·oca NoPoicet skct.
to bol ::110lllemt l) vJibe r pre
obccenst t·o t pre Slováka. Ako
.~a
očaká valo ,
illtcrpreto val
Slot•ák dielo prccrzne, $ patrlčllOtt
dclt'kou v::cluSrtostt l
::emtlostl."
THE ADVERT!SLR, Adelaide

e

V dftbch 7.-11. januára
vyaiApla v Upere SN D 11ko bos·
tla aeuJimevl oaobnosll oper·
nlbo jatl1ka. V Carmen bude
7. Januára b011tuvat nAI Andrei
Kuaharak,, 8. tanutra vyaUipl
vo
Verdiho
opore
Klt~ulet·
to Máfla dien pod taktov·
kou Japotlsklhu dlrl11ent'a (hua·
chlhu. Olla 11. tanuilrll bUdCI
hllatováť vletel tratli al!onl lnanl
v Pucciniho Madame BullerUy,
Aapoll kr..ka hlfurntdUIII b
dvoch aebratlll!nyt:lt &JI&Ydkucll.

Y o l ll h l l' u 0 111 á ll h l, IIH
TokiJalutt rttbarntftllle 11111 eu·
rOptlka llulhl rill!. Vyttllll Ili lu·
tli u k. BUhn1a a ll. Karate·
na. Mometltillne pOaobl ako
llllllttlllt Wilhelllta SviiUelttera v
Dortmunde (Jeden 11 naJIIIIII·
adpadouolltilllkJilb
mliJIIIIh
lllJtltll,lih dirigentov 1. Y. Omaehl ntt ta &l!bou vefkl turni
pu JUi ni!J Atll 1 TtJkiJakou fll·
harmOnlou. Od budocot 11010ny
bude d!rlsentom na rllznych
eurOpskycb scénach. kde bude
POI,vaný na hosťovanie . Tak·
tlel abllólvu Je turnú po USA s
TokiJakou rtlbarmónlun.
Mil rl a Cle v a patri k nalmladlet apeváckeJ sener6cll. le
talianskeho pOvodu. Pred vol·
nou 1110 lll l rodll!ia vyst'ahovall
de U A. Spl!VA~a YyitntltlHie •
milánske
Konzervolórlulu
11
vr6tlla ~~~ k rodli!om, no ne·
podarilo sa Jel dostat do al/lv·
net Metropolitan Opery. kde
bol - mimochodom - joj otec
16rdlrlsentom (Faust o Cieva 1.
St4vna hudobné tradlcla Jel ro·
dl ny mil korene l u matky, klu·
rá jo výbornou k lovlrlstkon.
Hlnné party spevlli!lty Siahaj6
do Unrn lyri ckého a lyricko·
dramatlckilho. t-1edzl natslh·
nelile postavy patri Traviata ,
Gllda. ili Norlna. Hostujo na
nem eck~c h sciínHch v tejiiJ
Kez6no spieva v Dort,mundc.
Na tor budúceho roku oilakll·
t-1ar~tarlty Ll ·
loveJ, bulharskeJ alll•lky, k tur4
tl ie vo Viedni ( pravdepudubn u
vysilí pi ., Carmen 1 a Nikolaja
Gjuxolevo. ktorý by n otlm po·
danlm Mert11ta - v orlRlnéll bol zretme vork ~ m prokvaponfm pre cllterov dobr6ho spevu.
- r-

ume hodovanie

Skolská hudobná výchova

Pod lampou
býva tma?
láto myšlienka by sa určite vynorila
z pomllll ktorémukolvek učltelovl hudob·
net výchovy zo Slovenska. ktorý by mal
mo2nost vidief experimentálne vyučova
nie hudobnej v9chovy v ro čnfkoch l . už
5. 1. ZOS v Jesentku na severe Moravy.
V )esenfku sa totiž nošlel u čltel, kto·
rý sice neovláda madarsk9 tazyk, ale
teho zdravé, v pravom zmysl e slova mu·
z1knntské tadro ho privied lo - pri hla·
dan{ efektlvneho spôsobu hudobneJ vfchovy - k mylllonko odnptovat v9chov.
no·vvučovacl u motOdu Z. Kodálya na
podmlnnky hudobneJ v9chovy v Cechéch
a 1111 Morave.
OvládaJúc angličtinu a nemčin u , ob·
st11ra l al dostupn9 materiál a v prlícl,
htort1 možno mcra t na stovky a tls!cky
tlodfn, pretavll svote l ztskané vedo·
mO'ill o nézory v u čebn é osnovy a quasl
pro~rnmo va né materiály, ktoré pt!ie a
r o7mno2ul& pre svojich Zlakov.
Y priebehu o lokofkých rokov sl vy·

chovdve káder spolupracovnfkov, a tak
mo!no povedaf, le experltnent, ktorý v
uplynutých rokoch pri zv9!lených troch
h odtnt!ch hudobnot výchovy v t riede, ale
od &k. roku 1973-74 1 pri vltrlante s tednou hodinou týždenne dokllzal - a do·
kazuto možnost použi t .. maďarskú"
pentatonlku na .,českéw tondlne dur·mo·
lov(! crtonte, bude Ospešnf . Možno sn
domntevaf, že by bol azda rovnako
ú!<po§n9 111 v pomeroch sl ovenskýc h.
.:vlášf, k ed te známe vzájomné ovplyv ·
t1ovanle sl ovenskeJ a maďarskeJ ludo
veJ plesne, natmll novšeJ novouhorsket. Ved už pri zbežnom pohlade na
dva zošity Jedného zo zt!kladn9ch di el
Z. Kodálya, určcnňho s povácko- tntona č
net v9chove - ,.Biclnl a Hu ~artcaw tlsfuteme prtbuznost skoro JedneJ tre·
tiny uvlidzanfch dvoJhlasných pleso{ s
molódlaml a motfvml piesn! známych so
slovenským textom.
Bolo by azda na osoh hudobne J výcho·
vy nft Slovensku, kde takmPr každý treti
cl ove k ovláda maďarský tazvk rna)mll
v tužn9ch a východných oblastlnch 1. keby sa možnostiam t•elatfvnel solmtzáclc v rámci Kodé l yovel K oncepcie hu
dobnel výchovy 11 tel začleneniu do
k olsket (ale l mlmo~koJqk e ll hudobnPI
výchovy venovalo trochu pozornosti V
tom prlpada by Jlllll boli pravdepoc.lob·

oa Jednou z poslcdnfch kratfn sveto,
ktoré 'IB seriózne zaujllnaJO itl o pedo·
gogloké dielo Z. Kodd lya. Kod n ič lnň,
malo by nlls k tomu vtosf aspon úct11
i< faktu, ~e - okrem Iného - naptsa l
l'.tnce z Galanty a žil na Sl ovensku.
O nepružnosll v riešeni otázok vyu čo·
vanta hudobneJ vfchovy u nlls svedči l
to, že na Svetovom kongrese o hudob·
ne1 výchove v Buda pe9U v roku 1964
bola oficiálna delegácia. zložená z po·
prcdn9ch pracovnfkov v oblustl hudobneJ v9chovy, alo al v Jeseni 1971 zorganizova l a SSHV v spolupráci s VOP se.
ITtmár v Trenčianskych Tepliciach, oboznnmu)Ocl podrobnoj!He ul!ltefov hudob·
ne 1 výchovy z celého Slovenska, Ciech
t Morovy s mHtodtkou hudobno! v9chovy,
sr>racovanou Z. Kodllyom a jeho žiakml Matertúl y tohto seminára vlia k dot>lul novyilll.
Ul Sit ani nečudujeme. fo Bartókove
Stvi'I slovenr.kô l udovô plosne exlstuju
Ion v :tllhrao t čn9ch vvdanl-.ch - s ma·
<furskym, anglic kým . nAm&ck9m textom.
Slovanské zbory, ak Ich Chc\l splevaf,
musia st za kupovat a rozmnofovaf r 1
textovo Pl'ttklndaf) mutorlály 1 tých to
zdroJov a podla svoJich mofnostfl Podobných prikladov by sa našlo viac a
v;'lt k v hv nzda vyOstlll v kon§tlltovante.
le oxtstu1úce nedo ~ tatky VI'Pi9vatu z

ešte nie dostatotno usmornuvurml a c hA·
lluncl výchovy sortullstiLkl!ho vlastenectvu 11 tnt ernttl'lonulizmu PI'Ostrcdnlrtvom
htldbv. A pritom ezdu nlt!t prlpodu na celom svete. ktorý bv tak v9stlzno
spftJnl obidva momentv v l11koJ tnlm·e.
ako to moZno vidief v ttvoto a diele
Z. 1\oddlya a Jeho Vl11k0ho st1Casnlka
B. Bnrtóka.
V roku 1972 sa sfco U'lkutol'nlla exkurzia ( prostrodnlclvom oclhoekv SSIIV
v TI'Ončfno) učllofov llv do Ml!R, ale
skusenostl a podnotv lllll>ľonlkll. zll tl sa,
zn okruh tohto okresu
V roku 1973 vyslol a SSIIV l ednOho čle
no na letný koddlyovsk9 semtnllr do,
Osll·thomu no moZno sa domnlevaf, ?.o
at to to meneJ. ako minimum v yutlt1a
možnoslf. ktoré soclullbtiCkO Zl'ladente
velkoryso umolnute v rJmcl kultúrneJ
lntflgráclo krntln ~otlall~llckého !úbora.
MoZno dufll(, žA polnlltky, ktoré z le·
senfk11 pt•inlcslt člonovlu Komlslo SSUV
prt!l modornllttľll llv, nozostanll nevvu!ltá 11 oxkui'<:Ia, ktoro zorgnnlzovala Hí·
lo komisi a v spolupráci s V ÚP v Bratislave {v di1och 8.- 10. novembra 1973) ,
prinesie pOzltfvne vy!ledky v rozvott so.
clallstickel hudobne! výchovy na Slovensku.
B. VARGIC, LSU, Levice

Profesor Jdn Strelec

" ., 11lalenf Vyaoket
lkoly mbickfcb umeni
• Bratls lne presadli nie80-roňný
len (ef udkonenle, ale
prispel a( k vyiYoreniu
cele( siete vysokfch hu·
dobnfc h u~lllll na celom
územi CSR (AMU, JAMU
a VSMU ). Bolo preto ce l·
kom prirodzené, le prot.
Strelec sa pri založe ni
VSMU ., r. 1849-lS:íO
atal ef lei pnfm rekto·
rom. Bol to prhe on , čo
poloiil pevn6 diklady •
oblaatl •ok61nel pedai!O·
glky ako proreaor zboro•ého apevu a dirlsova·
L. CE\liCK'I: Prof. J. Strelec
nla , a to •YIYéranlm no·
V lej a mt do pemtčky, ro::pomie11ka l za•6ho lotepretai!n6bo ltf·
fblnkcJ v mysli mojej, potok rod111i . •• l
lu. ZaslUenfm ollciAl·
nym uzoanlm te(to umo·
p ri amyslenr 11 nad IIYotom a l!lnnrodou prtcou
lacko· •ýchovne) práce prot. Strelca bolo a( udelenie
prof. Jéoa Strelca, anllala Radu pt6ce, premietne
IUitnej ceny Spedckemu s boru sloYenakfcb uiHtefov
• nt• • duchu atdllarat ,..arorarebnf mm Yytnalef,
., r. 1949.
Pri aoclologlckom pohfade a atálom aledonnl jubilan·
hUevaateJ, kal dodaDaat ,,... tatomnlka a pedag6sa
tovho umelecko·pedagoglck6ho pôaobeola, ~l už pred·
býnlaf HudobneJ lkoly a JOIGm HudobneJ a dramatlc·
nUok a aemlnéro• na bfnlom 011tave hudobneJ yýcho·
kat akadtmla • BratlalaYe, kda 11101u 1 Frlcom Kafen•Y PedagogickeJ fa kulty UK " Bratlalne " r. 1948-1950,
dom, Mllolom ltuppeldtom 1 lnfml (nlli!la českými)
oa Katedre operneJ reprodukcie, aborovébo dirigovania
auzlkantaml kl6doJ prvé zéklady slovenskeJ n6rodnet
na VSMO, 1!1 pri yf chou ui!lteloY hudobneJ "tfcboYy na
'fieobecno-ndelhaclcb lkoléch, pri s ledovani praktic·
h ud by, t. f. umelecke! tvorby, lnterpret6cle. kritiky a
kébo lt6dla a dlrlgonola zborového apeYu, vlade •ldi·
budobnet pedasoslky - takmllr 1 nii!oho.
me ., prof. StrelcoYI n6cny nor mnohostranne(, unl·
Ako apllskt rodák, narodl!nf 23. decembra 11193 Y
Yerz61nej, umelecky vrcholne néroi!net osobnosti na
Kacvlne, atrbll pror. Strelec noje mladé roky v Dol·
VSMU.
Dom Kubloe, v Keimarku a na gymnhiu v Levoi!l, no
Z or&,anlzátoraket a budontefaket i!lnnostl "f nalom
napriek ucelenému ndelanlu • oblasti rllozo[ie a taolú·
hudobnom liYOte nemol no nc11pumenúC zbluhy prot.
Strelca ako rladltefa SloYenskef filharm6nle v rokoch
tie, ktot6 ziska! v Budapeltl a v Spllakom Podhradf,
1955- 1980. Za jeho vedenia orchester l zbor vyrbtol
oh rila fubllailla hudba natorko, le sa odhodlal na
nielen umelecky, a le i početne. Profesor Strelec patri
odborhlí i tddinm hlásove( vfcboYy u L. KadePAbka a
neaporne med1l lfntnfcb yyvolencov, pretol e mal muž·
zborového dlrisovanla u Fr. Spilku a M. Dole!lila na
noaC l ., pomerne Yyaokom nku l• rokoch 1987-1970)
Prabkom konzenat6riu, iitúdiu m hudobne( vedy u prof.
prlapienť k zleplenlu ui!ebných plénov ne Katedre bu·
dobne) •ýchovy Pedagoslckef fakulty UK v Trnave.
Zdenka Nejed llího a hudobnnpc dagogickfch disclplfn na
M6ma dprhnn6 radost, le prof. Strelec - dnea vlast·
Fllozotieke( fakulte KU " Prahe 1v rokoch 1919 al
ne nestor medzi i! lenml ZYiizu slo'fBnakfcb skladatefov
1922).
- te elle st6Je dulovou l Cyzlcky nležl a aktltny, ole·
V kaleidoskope funkcii puznáme ná§bo jubilanta ako
Ion pri vyui!ovanf zborového dirigovania, hlasoveJ vf·
tlljomnfka, profesora hudobne( pedagogiky a psycho·
cboYy l hudobno-podasoslckých disclplln, ale te je sté·
le vyhfadhanfm examlnlitorom diplomových pr6c ab·
t6sie, zboroYiiho spevu a potom orga nizátor a a dirisniYentoy VSMU, oponentom pri kandidátskych vodcctenta Spevokolu b ra tllank ~cb ui!ltefov, dirigenta Spa·
k9ch obhejobách, hablllt6cl6ch a umeleckfm vedOclm
Y4ickoho zbo r u slóvcnskfch utltefov. zakladatera a d.lrl·
nallm reprezental!nfch spev6ckycb s úborov.
J&nla Detského zboru v Bratis lave - vlastne ul 50
Bolo by late ulltoi!né 8 potrebné, ke by 118 ntí!lmu
rokov! Treba dodal, .:e niektoré s kladhy (aj celé c:ykly)
u6cnen111 tubllantoYI YO lurme tvorivej objedndvky Sl o·
nnlkli priamo na podnet prof. Strelca a jemu 111 a(
Yenského hudobnéhn fnodu (ak sa tak alte nestalo 1
ded lkovaoó.
u molnllo napfsať de jiny hudo bného I IYota a vývo( hn·
dobntho lkolat•a z Jeho Ylaatnébo pohladu Yo forme
Pro! . St relec - ako prednosta hudobného oddelenia
Spomienok, i!l Pamltl.
Ponrenfctva lkolatn ., r. 1945·49 - sledonl velmi po·
Do d'alle( tvoriYef prtce leléme nUmu nécnemu In·
1orne rozvoj hudobného lkolstva u nb l ., zabranli!f
bllantoYl 'f8la zd rl'fla, radosti z bpechoy a plnil poho·
a p o •ypracoYen( nh r bu z6kona a d ôYod ovet apr i ·
du.
JOZEF SAMKO

Nestor
slovenskej

hudby

Bohdan Warchal :

IC. FULl EROV A: V~tl!er·
1141 •o,•atina

U! moje husle znejú l už
zneje so11áta. l HOc sa nu
slzy leju, l Clllm sa bo·
llaat4, l

vený do 4 celovečerných pro·
g r amov. Vefml nás mrzl nado·
1·ozumen1e, k tOré v U1Jto savls·
lostl vzniklo s o Suchoilovou
Sléčlkovo u
serenádou , ktora
s me ponfikll, ale nakolko ne·
prišla odpoveď, notový materiAl
sme nechali doma. Kratanla na
koncerte sa dožadovali práve
diel E. Sucbo11a. V budOcnostl
sa blldeme snaZif vyvaroval sa
takýchto nedorozuménf.
Crtá aa YAm penpekUYI na
ďall le podobne turni?
- Na ncwyot·s kom koncerte
bolo prftomné Vllč!llna pracov·
nfkov agentl1ry HUROK, na i!e·
le so šéfom - u! 85-rol!nfm
pánom, ktor9 hneď po koncerte prl§lel zo mnou a vyslovil
svo tu spokoJnos ť. P. NemcovA,
ktorá nAs v pt•vfch dňoch zl•
tozdu spr evádzala, bola na dru·
h ý dCJ1 prlfa!á v agentOre a
dohodla dal!llo turné pravde·
podobne na rok 1975.
Pozoro"Yall ste rozdiely reak·
cla " jednotlivfcb meatAch'?
..:.. Rozdiely v reakcii publika ..
sme nebada lt - napriek vel·
kým vzdialenostiam. V Amerl·
ke toll ~ č lovek nemOže ča kať,
~e v každom iHá te stretne mentálne Iný národ, )e to akás i
.. zmos" lud! rOznych národnosti, s ktortml sa človek stretá
rovnako v New Yorku, v Ber·
llngtono, v Omahe, čl Inde.
Všade, hoci vzdlolenosf te nie·
kolko stovák, ba tisic mn, b ola reakcia rovnaká: prlvftall a
odmenili nás velkým potles·
kom. Zo 16 koncertov (z čoho
boli 4 pre kanadské publikum
a 10 pre kratanov) len málo
bolo takých, kde obecenstvo po
koncerte nepovstalo. Na nie·
ktorých univerzitách nám po·
vedeli, že te to zriedkavosťou.
Ako prljall oall k r ataoia
umeDie, ktor6 ste Im priDieall
1 rod neJ ••me?
- Ich z6u (em o t ento druh
umenia nie te velký. Odl§ll z
biednych pomerov do Amerl·
ky - hladaf prácu a nie kUl·
túru. Zial, čo 88 týka kultarnet vyspelosti, aottall na Orov·
nl, ktorá vl4dla vofakl!dy u
nb. Preto matO bll!šf vzfal'l k
hudbe Judovet a k fah šfm žán·
rom. Napriek tomu sl myslhn,
te dlt as])oll 'l JU8ktor9clr>re•

Nérodného umelca p,rof, Eusena Suchoň a sme
stret6vall na mndhfcb koncePtoch VIli. med r.i.Járod·
nébo hudobného featiulu "f Brne - MUSICA SLAVO·
RUM.
Co by ate n6m povedali o predvedenf svo(bo Zal·
mu zeme pollkarpatskej, ktorý bol oa programe br·
nianakebo full valu ?
- Slovenská lllbnrmOnla, l.tora Zairu hrá pod vedenhn dr. Iludovlta RaJtera, má ho na repertoárt
u l dlhši čas. Som presvedčený, že v tel interpretác ii Je zaručená a u tentičnosť diela . Zvláilt by som
vvzdvlhol podleJ Vlléma Prlbyla v tenorovom sOle,
ktorý sa utal tohto ťažkého partu Iba v tomto roku.
jediné i!o nebolo stopercentná, bola akustika v Ja·
náCkovom divadle - ktoré predsa Jon nie te koncertnou sálou. Práve z týchto dôvodov boli volcn6
pomalšie tempá. Mám radost, že obecenstvo s obrovským záutmom sledovalo dielo 1 predvedenie, z kto·
rého srdečného priJatia mám velkú radost.

Akt méta a61or oa featlul "f6bec?
- Dlho som čakal na akciu s podobnou ttlmatlkoU a práve v tomto ročnlku vldhu splnenie svolieh predstáv. Mali sme tu pl'lleWost konfrontova ť
výsledky snaženi slovenských skladatclov od vzniku
národných zvláštnostr, až po súčasnost. Do rustlvaJu výborne zapadlo kolokvium "Idea národnosti vo
vývoJI e urOpskeJ novodobeJ hudby", ktoré prinieslo
pozoruhodné podnety a Informovalo našich l zahra·
nlčných hoslf o mnohých aspektoch, ktoré určite ne·
boli doteraz známo.
Ktoré skladby vb na fa11ivala najviac zau(all?
- Snažím sa b yt obtektlvny, hoci te to pre skla·
datela obtložné. Vltom mno~s tvo š týlových odt1e11ov
nielen r ôznych autorov, ale l v rámci rozsahu tvor·
by autorn samého. Výrazným pr!kladom tetto zvléštnostl 1e Sos tak ovlčova opera Nos. Tvorba slovanských
sk ladatelov bola v minulosti - o to l v pritom·
nosti neuverltofne rozmanitá e pestrá, pri čo m
vždy vycMdza zo zdra vej muzlká lnos tl a nepotrebuJe samoučelné racionál no postupy, preto:le súvis(
so slovanskou povahou. Na§u hudbu viedol vždy viac
cH a fan tázia n ež r ozum.
Poviete n ém niei!o o festivale po atránke organlzai!net?
- Poklal som stačil sledovať, organizácia bola
vynlkatOca. jediné, čo mo ako Slováka ru!lllo. bola
duplicita Bratlslavsk9ch hudobllých slávnosti s fes·
tlvolom v Brne. Obe významné akcie bUdeme musie(
koordinovať ta k, aby v bud\lcnostl k t aketto časo
vet duplicite nedoš lo.
Na bom teraz pracuJete?
- Je to Concertino pre klarinet 11 malý orches·
tor, o ktorom mO:lem dnes hovoriť už konkrétne.
O ostatných plénocb, ktoré ešte n ema(u takO t•eálnu
podobu, aby sa o nich mohlo hovorlf, r adilel pomlčfm.
V. CECH

člach z "tlomäceho" muzl·
ct.rovanla. Napriek tomu, že
dnes robfme túto hudbu v koncertných sálach pre 2-3000 lu·
dl, zatial sa nám pod arilo tak·
mer v ~dy vytVOl'lt atmoaftru
bezprostrednosti.

Am·e rické turné SKO
(Pokračovanie z l . str. )
V ktorfcb vli Cilch meattch
ata Yystupovall a a akým re·
partotrom?
- V Amerike sme mali 26
koncertov, z t ollo 10 pre na·
~Ich kratanov. Začali sme v Konade - koncertom v Montroo·
ll, potom nas ledovali koncerty
v To1·onte a vo Wlndsore. V
Montreall a vo Wlndsore t o
boll koncerty pre kanadských
Slovákov a v Toronte smo mali
Jeden z na Ich naJvllč!llch kon·
certov tetto cesty vObec. 01•gn·
nlzovaný bul na vysokeJ Orovnl. Odlial &me pokra čovali do
New Yorku, Detroldu, Chicag a,
Omahy a ďalšieh miest. Kon·
certy boli bohato naviltevované.
Publiku sme sa predstovlll v
dielach talianskych maJstrov
baroka - Vivaldiho, Corelllho,
Manrredlnlho, Galupplho, končiac dielami janátka. Brltteno,
Martinu. Bol to v pods tate prlc·
rez naslm repertoárom. zosta·

o festivale a tvorbe

buéSIII záujem o tento druh
umenia. C!tlll sme sa medzi nl·
ml ako doma, venovali sa ném
s opravdivou slavlanskou sr·

Nlakofko dnf po névrate sme
da p ol!ull • SF - "f dobrej
kondfcll, "fôbec nepo11iáfeae
tonou dlhej a oamlbaul cea·

de~n osfou.

VIeme, le atar& hudba prelf·
"fa aYo ju nfkt raDaaaDclu. Po·
1orbYtll ste to at Da unl"farzlt·
nfob koncertoch, kile sta pri·
111 do lllllabo koDiaktu a pub·
llkom?
- V Amerike je o atarO hud·
bu vel kf zAuJcm. Na rozdiel od
nl'ls all koncerty o rganizované
lhl\1!, I ba v t9oh naJvU čll lch centrdtlh napr. v New Yorku. vo
Philadelphii sO koncerty porla.
dani! nallm apOsobom. U! Jen
v trocha meneJ \tfznamn9ch hudobných centr6ch je kultOrny
flv ot na overa niDal Orovnl.
Koncerty 88 tu porladattl Iba
na univerzitách . Keťf som sa
dozvedel, !e budeme tl člnkova f
na takom koncerte, nevedel
som s l dobre predstavU prle·
beh, úrovel\ l llofenle obecen·
s t va. Napokon som zistil, že sa
takmer neU!IIa od normélnych
koncertov. V publiku prevláda
roláde~ a zo staršieho ročnl·
ka - okrem pedagógov - ma·
Jtí prlstup no koncert l záu·
temcl z mesta, pretože koncer·
ty s\1 riadne plagátované. Sály
sú vybavenO na (modernetlou
zvukovou a nahrávacou tech·
nl kou. Admlnlstrat!vne práce s l
musi zabezpečiť univerzita sama, na rozdiel od nás, kde prlpravu zabezpečuta porladatelské lnštltllcle. A te ešte teden
rozdiel - a to v priebehu a
v porladan( samotného koncer·
tu. z čoh o som bol spočiatk u
handicapovaný. Nemohli sme 1M
tot!! dohodnót na osvetlenr
mies tnos ti. Zladall od nás, čo
napokon at presadili, hraf na
re!le ktormt osvetlenom !'l0dlu.
Oni všetko porladaJO formou
show . Medzi nAs a obecenstvo
postavili svetelný mOr. My na pOdlu, v !Iari r e!Joktorov,
publikum v apJnet tme. Pre
mňa to bol lok, som
toU!
zvyknutý hral priamo pre ludl, nadvllzovat 1 nimi pohladom kontakt, nechcem Iba ume·
ole dévaf, ale sa k nemu at
ln&plrovat. Vyclládzam t oll! z
trad!clc pr ed vádzania komor-

otJ ludbY. •

~tnul9Ch

staro-

K. FULIG ROV A: ll ustovO
ko11cert od A. Chal!atu·

rl ana
Ej husle, husle, nemáte
dosf straltt! l Ej, pre vós
je to vQJka priuvsokó, l
do akej 8tallá plamerl
môjl1o oka l
ty. Perfektný bol výkon DII·
ml ., Hllod loYfah cooaartiCih
gro11aeh, k toré vyznali nuko•
vo plnila, dynamicky Yfraanel·
Ile, 1 citlivým ltflovfm atv6r·
nenfm. Prax v mnohých Jnfch
aiboroch bfva di!linou tak6,
le 11 Yypracutt nri!ltd koncep clu, ktor6 zostba atabllnA •. .
- Vychádzame pri !)rácl z
Inšpirácie. Rámcová koncepcie
srce zostáva, ale vylepšuJeme
tet obsa hovo nápltl. Napriklad
z Corelllho, ktorého sme robi
ll pred 10 rokmi, zostava rt
mec, ale vy\Očenfm technlc
kých problémov s a u~ vlao sa
streďuJeme na koncepciu diela
To nám umožň u Je vnles f sa d o
s réry nadšenia z muziky.
Soalfte sa o Y}'tlonDa mu
zlkantllkf prfatup k dielam. Od
tart, kedy ••• ds •apoaledy
pol!ull •• koDCiriDom p6dlu.
ate sa Ylak obohallll o Dové
•truota lanb•• aoh.U. kto·

ré •• p rhe • Händlovl naplno
prezanto'flll.
Nad týmto neuvažuJem.
Tvorba tOnu, smyku, dynamika,
sú Jen dO!iledkom predstavy,
ktora sa snežhn realtzovaf.
Hfadém prostriedky k tet vy·
tadrenlu. K lde61net predstave
sa v!'ak as i nikdy nedoprac u·
tom, č o te na pokon l š tas ttm,
lebo !)otom b y u~ bf!std lt pre·
domnou !iadne problémy. Te n
krOčlk k Ideálu sa podarf do·
stahrtuf po Určitom časovom
odstupe. Nie vždy sa nám to n a
koncertoch dari, pretože výko·
ny só velakrat podmienené subtekUvnyml l ob(ektlvnyml pr!·
čiM mt.
Elle pred nlekofkfml rokmi
1nte mali dotem, l e dm IepIle Yyho•ute talianska baroko.
Pri oboh átoYanf repertoáru G
diela Couparlnal Hlindla, Ba·
cha hradlme vll!lle 'Yfrazovt
uplatneni!! "f t fcb to •frazovo
llollatlfch a plnl h!h dielach . .•
- Pri začia tkoch sbm vychádzal • tali ans keho baroka, net·
mil pre tehO spevnosf a tAm·
perament, ktoré stl slovenské·
mu lldturelu natbll!!lle . A po·
tre bovlll som to 1 k tomu , aby
som vyprovokoval záutom hrá·
č ov o t tllo hudb u.
Poshlpna
sln!J vš ak l'é pertoa r zal!all obo·
hacOváf b tllela Bachova, Pur·
cenove, Couperlnove, Hllndlóva.
Ilututem, že Bach nenaplsal
viac conr.ertl gross! hned
by sme Ich kompletne na!ltudovall. Pra Supraphon pl6nu te·
me - so zahraničnými čemb a
llstaml a s o Zuzanou RO!Ičko·
vou kompletnO nahrávku
Bachových čembalo vých kon·
certov. Ak néfdem vhodných
partnerov, velmi ma léka al
Bachovo Umenie fOg y.
Pri výbere repertoéru mlta
presne Yymed::oné polladavky.
Coho sa viac dotfkati: konzu·
meotov, kvality, popularlly, p A·
i!l"fOitl?
Som zástancom m yšlienky, !e bra t sa dá všetko, Jen
7:4 lež! na tom - 11 k ol Al vy·
nlka tace kompozlcle mO~u vytsf
ledo, nevýrazne. Podla mňa,
ka!dá skladba musf mat nt·
bot. ktorý Interpr et musf nátsf
a "vystrelovaf" ho medzi Obe·
censtvo, pontíknut mu v hotoveJ podoba, čo sdm predtým
prežil, spracoval 11 preň pripravil. Máme rados t, ak vldfma,
~e naia práca n ebola zbytoč
né a stretla lia s rovnakým
chápan!m a s odozvou u obe·
censtva.
l'rlpravlla: ltll.A CAU&A

Slovenská fi ha . mónicľ
(18. -19.

x.

1973)

Dnes u~ sedemdeslatročn9 taliansky dirigent Ca r lo
Zecchi je jedinečným pr!kladom na demonštrovanie pra·
vrdla, podla ktorého sila umelcovej hudobnosti v!ťaz! aj
nad slabSou fyzickou kond!ciou. Jeho vystúpenia v Bratislave patria vždy k najočakávan'ejš!m a k najneza·
budnutC!lncjs!m. Jeho koncepcie sa vyznačujú silou umeleckého náboja, dôkladnou vypracovanosfou technického
1 dynamického parametra.
· Vyzbrojen! tak9m1to skúsenosťami sme s urč1l9ml
rozpakmi prijali technickú úrovei'l predohry k opere
Tajné manželstvo od D. Cimarosu: orchester hral nesftstredene, nejednothe, zvukovo hlboko pod svoje možnosti.
Sovietsky čollsta M'i cbail Ch omicer u~ na svojom matiné . v rámci BHS 'naznačil štýlovú sféru, ktorá IHllvučšmť vyhovuje jeho · dravé'mu virtuóznemu naturelu.
Jeho podéfnle Koncertu pre 'violončelo' a orc hester, o p.
129 od Roberta •Schumanna ne;rnalo potrebn'ý fah, Cila·
zpflcko.~mcditativnu . ~~;tmosľéfl!· .spevn(l lyr)čnosf,
akú
dielu dokázal vllačif na vrchole svojich tvorlv9ch sil
nupr. jeho kolega Dante! ,Sárr.an. Schumannov 'kóncert
svojimi technickými , ale nájmä lnterpretačn9ml nárokml je dielom pomerne zriedkavo hrávans>m. Chomlcer,
pokia! mohol stava! na obdiv hutnosť tónu, rýchlost
pasáž!, strhujúcu Jramaličnosť výrazu - presvedčil, no
pr! celkovej vs>stavbe prevažne lyrického diela mal dos!
hluchých mies t, klot·s>m ch9bala predovšetk9m zásoba
fantazijného umPi covho vkladu a zmyslu pre romantickú zasnPnú lyrlčnosť.
Zlatým kllncom Zecchiho vys túpenia stala sa potom
VIl. symfónia C dur (op. postil.) od Fra nza Schuberta.
N1esla znaky s taros tllvef mravenčej práce, lntenzlvnel
tvorivej Inspirá c ie, ktorá svojou sugest!vnou silou doká·
zala prekonat al únavu orchestra, prejavujúcu sa vy·
pukle nofm!l v prvej polovici koncertu. Bolo to podanie,
ktoré neopakovoterno zohľadiwvalo črty klasickej st!!
vebnos tl 1 romantické opojenia Schuberta zvukom. Bo
hatá diferenclácl!l tónov, podčiarkovanie krásy sól
(zv!ičsa vcFm! kvolilnych], svieil dych tvot•tvého za ·
nietenla Zecchlho a nevyčerpatelný arzenál fantázie
pripravili poslucháčom nezabudnutefn9 zážitok.
(25.- 28.

x.

1973)

Konstantin lljev, nár. umelec BĽR - dirigent Sofij ských filharmonikov na úvod svojho vystúpenia zaradil
svojo pozoruhodné Co ncerto grosso pre sláčlkovSr orchester, klavlr, tympany, xylofón a mal9 bubon. ll jo
vovo dielo vzniklo v r. 1949 a svojim zomknut9m vý
razom, pregnantn9m1 témami, zvukovou apartnosťou, ži
veln9m spádom dokumentuje modernú orient(lclu skla ·
datera, teho znamenité vyš kole nie (študoval medzllnSrm
aj v Prahe). Skupina nás trojov, ktorá v skladbe vystu
puje v úlohe concertinu, je exponovaná najviac v strhu
júcom finále. Rytmlck9 parameter má najmll v okraja·
vých častiach úlohu zjednocujúceho činllefu. Vo ľlrH11
neJ čas ll je rytmus rôzne variovaný (početné ne prav!
dein osU - synkopy). Pozoruhodná je druhá čast, ktorll
vyrastá z prokofievovsky ladenej meditácie, podloženej
až monotónnym pravldeln9m rytmickým pohybom klavlra a rozvlja sa do 1íčinn9ch, dramaticky vyp!lt9ch polôh. Na 1íspešnom vyznenr diela sa podle!all (popri au..tentlckej· 1nterpretét!l autotovej J aj kvnllt'ne ·zvládnuté
koncertujúce nástroje [A. Nem ec - husle, V. Bittner
- tympany, F. Ru - xylofón, V. Machek - malý bubon a najmä technicky zdatný, temperamentný pre jav
klaviristky Sylvie Cáp avej) .
,
Japonská hustllstka Sizuka Illikavová svojim umelec·
kS·m naturelom je priam predurčená k úspešn ej Inter·
pretácll Mozarta (Koncert pre h us le a or chester A dur,
Kochel 219). Je typom vysoko muzikálneJ, tvorivo zaangažovanej hráčky s verkou zásobou fan tázie a s mimoriadnym zmyslom pre fillgránn osf kresby. Boci d ls·
panuje značnou dávkou bezprostredného temperamentu
a l<rásnym, svletlv9m tónom, dokázala tieto vlastnosti
jedinečne zosúladit s požiadavkami Mozartovho slohu.
]ej kantlléna [najmä v II. čast! l mala v sebe sugestivitu citového náboja, finále zase pravú eleganciu, Iah·
kosť a technickú suverenitu. Tšikavová kladie ve lk9 dôraz na llčlnnosf kontrastu. Azda tak mož no vysvetli!,
prečo pre kadenciu l. časti nanášala ss>ty zvuk a v
strednom ťí.seku finále dravosf. Orchestrálny sprievod
- pod Iljevovým vedenrm - svojfm zamatovs>m zafarben!m vytváral vhodn9 doplnok k sóllstklnmu prleraznému brilantnému tónu.
Zriedkavo programovanú Beethove novu II. symfóniu
D d ur , op. 36 dirigoval IIJev spamäti. Svoj[m plnokrvns>m prfstupom vystihol mnoho z autorovej vs>povede.
Iljev je typom zrelého, už rozvážneho hudobnfka a táto
stránka jeho umeleck9ch schopnost[ vyvažuje ohnivý
južný temperament. Do crescend vkladá l pri zachovan!
mierneho sos ten uta l velké napätie. ]eh o tvorivé schop·
nosti sme naJviac ocenili v rozlahlej II. čast! (Larghetto], v ktorej prakticky nebolo hluch9ch, iba odohrávaVLADIMIR CfZIK
ns>ch miest.

Košický cyklus
koncert novej sezóny
P rvý
SF bol venovaný životnému
jubileu zasl. um e lca L. Ho lo ubka. Skladatelskou prácou, ktorá je Ion éastou jeho 2ivotné·
ho snaženia, prispel do pokladnice modernej slovenskej hudobnej kultúry. Hlavným fallskom jeho činnosti je už 40 rokov práce s opernými súbormi,
s klot·9ml naštudoval vätslnu
svetového operného r epertoáru
a prispel k premtérovanlu mnoh9ch diel slovenskej tvorby. K
oslavám zlvotného jubilea predstúpli ako skladater l dirigent.
Na "jeho" koncerte od.mela
Beethovenova IX. symfónia v
interpretácii SF, SFZ - s do·
máclml
sólistami.
Uvedenie
ve!dlela svetovej hudobnej kultúry sa stalo prejavom vyvrcholen ia umeleckej práce L.
Holoubka, dokumentom vývoja
hudobného života na v9chodnom Slovensku a prec!znych
vSrkonov sólistov So v Ko~l
clach [Luc ia Gan zová, Mária
Adam cová, Jozef Konde r a Pavol Mauréry) . Holoubek SH chopli
r>rflcžitosll celou svojou
osobnosťo u a vsetky schopnosti
svojho talentu dal v pr·ospech
die la. Sólistkou plesilového cyklu jubilAnta .,Mladosť" bola
Alž beta Mrázová, ktorá v plnej miere r>resvedĽila o kvalitách výr·llzových l tónových.
lej hlasový prejav mal pau·tč 
nú eleganciu l vzlet. Z jednotlivých čast! cykiu vytvorilo
vždy nové obrazy - s pt•lme
ranou náladou.

....

n ominantou druhého
ko n
ccrtu
boli
Jl.teta morf6zv
·1ár. umelca Eugena Suchoita.
Pt·ávom sme boli zvedav!, ako
~u orchester zhosti tejto zli
v11i.n o1 úlohv V podaní 5F n
dll·lgenttt B. Režuchu zaZtH'II
'1etamorfózy po prv9 raz. DIrigent i orchester plne precítili, čo táto hudba potrebuje a
usilovali sa o p·t·etlmočenle autorovho zámeru s maximálnou
c;ústr cdenosfo u.
Dlrigentovo
naštudovanie sa nieslo v oblasti muzlkalily, kultivovanosll, ale l spontánneho prejavu,
ktorý plne vyhovuje na turelu

dtrlgenta. U orchestra boli obdivuhodné nielen kvality jednotllvýcil skupin, alf:: a 1 Ich
vnutorná homogénnosť a celková vyrovnanosť. Po niekoTk9ch
repr!zach mOže dielo ešte viac
dozrie! a nadobudnú! väčšiu
i>reclzno~t. Sólistom
koncertu
bol Michail Ch omice r , ktor9 zahra l Cajkovského Variácie na
r okokovú t6mu. Hral s dokona·
lou sustr c donosť o u a so zrejmým pOžltkom. Udivil fahkostou prekonávania technických
tažkosl! a brllantns>m majs trovstvom.

***

N a tretom koncerte vystúpil
Komorný orcheste r Státnej
fllharm 6nie Lotyilske j SSR s dirigentom Toviom Livšlčom, s
klavlrrstkou llze Graubiiwvou,
nu lesný roh hral Ai'VId Kllšan.
Okrem toho učlnkoval Státny
akademický zbor Lotyšske j SSR,
ktor9 viedol dirigent lmants
Cepltls
a
Ausma
Derkevlcová (poznámka r ed.: Program smo hodnotili v rámc!
Bil S).
N a

***

štvrtom koncerte sa so
SF predstavil violista Jozef Kýllka a dlrigont Mario Klemens. Dirigent vytvoril pevn9
orchestrálny ce lok, plne sa zúčust~ujľtcl vs>sledného úspechu.
V otThostrl vynikla skupina s láčikových nástrOJOV (škoda nlektor9ch ru~lvých momentov v
8kuplne plechov, ktoré ubrali
z vačšleho úCinkul l jozef Kýška potvrdil, že je zrelým majstrom. )cho tón je nosn9 a muzrkálnost presvedčlvá. Uviedol
sa Hinde mith ovo u S mútočnou
hudbou pre vio lu a s l áč ikov ý
orchester. V druhC'j časti kon
certu
odzn e la
Beethove n ova
VII. symfónia A dur, op. 72.
Dirigentov prlstup sa vyznačo
vtrl zdravou vecnostou a jasn9m cielom. V nleklors>ch momentoch by sa však žiada la
ostrejšia modelácia a pohyblivejšie tempo. Stúpajúca tenclen c ln, ktora sa prejavíla na
koncortocll prvého cyklu, by
mala byt smerodatná aj pre
nasledujúce podujatia SF.
S. CURILLA

Dušan Nebyla, Ľuba Dobálouá a J. Dolinský u Rauelouom Bolere.
Snlmka; J. Vavro

Baletné
kvarteto
.
Dna U.. novembra t. r. sa predstavil baletný súbor
SND premiérovým večerom, ktorý bol zostavený z 1.:rat.~ích baletnýc1' diel na hudbu skladateľov 20. storo·
čla:
Sergej Prokofiev: KLASICKÁ SYMFóNIA - choreogra fia: F. M. Jelaŕían, scéna P. M. Gábor, kost ýmy
H. Bezákouá.
Igor Strauitzskij: VTÁK OHNIVÁK
chore ografia
P. Smole a. h., scéna P. M. Gábor, kostýmy H. Be zúkouá.
Leoš Janáček: LISTY DÔVERNt - choreografia P. Smok
a. 11., kostýmy M. Walter a. h.
Maurice Rauel: BOLERO - choreografia F. M. Jelatlan,
scéna P. M. Gábor, kostýmy H. Bezákouá.
Orchester SND diriguual Adolf Vykydal.

DRAMATURGIA
V ýber a zloženie baletného kvarteta možno bez roz.
pakou ozllaélt za kualitatíqny prínos r epertoárovej politiky tlci.Mzo divadla u posledných rokoch. Skladatelia.
ktorých diela odzneli, zaujímajri " dejinách hudbu 20
storočw popred11é mtesta. Zoznámenie sa s mmi u tejto
podobe. je obohatením p_ohradu na umenie n~!ho sto..

roéia a tla súčasné smery u tanečnom umeni. Twzeé•zé
umenie sa r eprezent uje u dvoch odmných stýloc/1 myšlienkovo koncepčných, kompoztčnýc11 a pohybovo·
výrazových. Je to dané umeleckor~ prítom11ostou duoch
choreografov: F. M. Jelaňana a P. Smolca, prezentujúcich dua rôzne pohJJbOué štýly a odlišnými vyjadrovacími prostriedkami. Ide u~ak o úvahu u zásade ler1
o úvahu! - Čl prítomnost takých rozdielnyc/l typov
je na osoh celkovej jednotnosti predstavenia ..•

CHOREOGRAFIA, INTERPRETÄCIA
K l a s ic k á symfónia - prvá symfónia S. S. Prokofieva je dielom výsostne akademickým, disponujtícim u pohybovej kreácii pohybovými prostriedkami klasického tanca. Techrlická dokonalost, presnosf vyjad renia, ťahkost a elega11cia sú komponentami, ktoré v réžijno-kompozičnej koncepcii choreograf Jelaňan re.~pek
toual. Zuládrzutie celkovej evolticie choreografie, od
jed11oduchých po zložitejšie prvky a var iácie klasické·
ho tanca, sa ukázalo ako nezodpovedajrice nárokom a
zámerom choreografa. Až na sólistov, a tu treba konUatopaf. že divadlo disponuje vhodnejším obsadenlm
pre takýto pohybo vý part, baletnv súbor nezvládol svoj
par t na pr otestonálnej úrovni.

Sólistka opery SND Eleaa
Kittnáro'f6 dOliala za JOstftu.
Katreny ., opera nár. umelca
Eugena Suchoňa Krttňan Cenu ZSDU a LITFONDU, ktorl
jaj odovzdal predseda ZSDU,
národný umelec VIliam Z6borský. Udelenie ceny odô'fodnil
týmito slovami: "Vytvor1ll ste
velkl1 dramatickú pos tavu, či m
ste potvrdili jednu z možn9ch
ciest slovenského operného het•ec tva, ktorého výrazové prostriedky nespočlvaju v detailnej
drobno kresbe, ale v n á ročnom
psyc hofyzl ckom modelovani postavy ako celku. Vaša Ka trena
je nenápadná, decentná, z vnútornená, všetko zlo, osobné utr·
pente l výčitky svedomia, kto·
r é jej týratú dušu, skrýva pod
zdanlivou maskou. Iba v neča
kanSrch poh yboch, vo výzore
oču možno pocltlf hlbokú !udskú trng1ku hrdinky. svoj im ·
pozantn9
dramatick9 soprán
ste naplno rozosplevalr v pasá2a ch expresfvnvch v9buchov.
ale rovnako obdivuhodne stP.
ho tlmili v lyt·lckých refle.
xlách." Významnej slo'f8nskaj
umelkyni sr deč ne blahofeláma
k tejto pocte!

Vták ohn i v á k - baletná kompozícia l . Stravin ..
ského zaujíma hned u úvode zmenou pôuod1tého Foki·
novho rozprávkového libreta pre Ďagileuov Ballets Rus ..
ses. Nové libreto je nametovo, spoločensky a myšlicnk~~o aJ:tuálnep~c, 1~áročné na pohybové prostned'l.;y sucasny tanecny !Jllraz. Bez nadsád::ky treba o:načif
t úto ~once~ciu za úspešnú, i ked sa niekedy mohlo
zdar, ze prwefmi prouolruje beinii mieru konzumentského . vku~u. V úlohe Vtáka ohniváka sa predstavrl
~-•. Doll:z_s~y, ktorého ~ýkon vysoko prevý šil ostat11ýc1r
ucmkuJucrch - plasticnostou pohybovej kreácie, muzi.
kálnym a pohybovo-kultivovaným výrazom.
L i s ty d ô ve r né - hudobným podkladom chor eo .
g~afa P. Smolca sa stalo ll. sláčikové kvarteto L. Ja·
načk_a. Bolo to zamyslenie sa d voch ltmeleckých osobnostr nad základnými problémami života. St vorčasťovv
koncert - dialóg sólového páru o elementámych med~
níkoch života (Matka - Láska - Hudba - Smrť) ·v
neo~~yklej pohyboyef kreácii, ústiacej v symbol obao~Y zr~ota.. .. M:z_ozstvo pohybovo-výraz ových detailov,
~em:n~ ~rferen_cracia u~fahov kládla velké nároky rza
r~zdrvt_dualne V!fkOIIII_ sólistov - Z. l1memanovej a J. Dol!nske~w. k~or~ zula~li ~arty 11a vysokej profesionálnej
urovm. NaJmä Dolmsky potvrdtl všestrannosť svojho
ta!entu a široký ambitus pohybových možností. Lr~ty
d~uerné stí n~jvyrounanejším dielom večera - réžii·
nym, pohybovym i myšlienkovo ezvivalenlným pochopením hudobnej predlohy.
B o l e r o - pre toto orchestrálne dielo francúz.~keho
impresionistu M. Ravela vytvoril choreograf F. M. Jelaňan vlastné libreto s dramatickou zápletkou., drámou
lásky a žiarlivosti. Náročný rytmický part, melodika
španielskych hudobných motívov a lákavý španielsky
charakter - to je sumarizácia tvorivého základu pr e
baletnú kompozíciu, ktor ú choreograf úmerne využil
v sólistických výstupoch, v zapojení zboru do dyna ..
mickél!o rozvitia myšlienky libreta na rôznych režii·
ných plánoch, vyt voriac nezvyčajne náladovú atmo·
sféru predstavenia, divácky vetmi vďačnú. Z tanečno·
hsreckých výkonov sólistov zarrjala na druhej premiére
Ľ. Dobálová (energ rckým a elegantnQm pohybom) a protagonista baletu SND J. Haťama - v prvom obsadení.
Medzi pekné interpretačné výkony môžme zaradi! kreácie G. De movičovej, 1. Halamu, D. Nebylu (Vták ohnivák), G. Vašekovej a Z. Nagya ( Bolero ).

SCtNA A KOSTYMY
P. M. Gábor vytvoril scénu v celkove jed r
• 11 štýle, efektne, vkusne a úči1me. I ba v K la.,tckcj ~ymfónii
farba h orizontu a farebné ladenie kostýmov ncnapo·
máhajú celkovej jed•lotnosti výtvarnej a pohybovej
kompozície. Kostýmy H. Bezákovej a M. Waltera mo!i•to však označit za vydarené. Or c 11 es te r pod vedením A. Vykydala bol postavený pred veCmi náročnú úlohu - ak si uvedomíme, :fe i de o divadelný orchester.
Nie je tahké zvládnut partttlí.ry Prokofieva, St r avin·
ského a Ravela! Napriek m'>žným .. pnrtrc1tám" t reba
k011iltatovat celkove solídnu intel li' elač11li tiroveň.

EMIL BARTKO

..8ty Weaéa • JMIHilte ..... 11 ~

Spod klobúka
miisicalu :.:.

,....,w.

ky aedeforaajt prirouea6 Ylaataoatl illnalul, ili u ••· ·
aacbádRJDe pred prahom inej mutácie, la6bo tatrote•·
stn i!loYeka' (ll). V konfrontácii s týmto Ideovým z6merom pOsobf prfbeh komédie iba dojmom Jahkébo tovaru, prešplkovnného drobn9mt kabaretnýmt gagmt, rozšanten9m cirkusov9m temperamentom, exploztvnym
show a operetnou revue - žtar, všetko Je nad mieru
P{)d posloven čen9'm názvom Svadby z klob1ika uvied·
dramatickeJ nosnosti vlastného deja.
lľ na Novej scéne v .Bratislave ( prcm1éry boli 24. a 25.
Pod klobúk .,muslcalu", v k torom (pôsobenfm osobité·
novembra t. r. J pôvodný, sovietsky musica!, na dotvoreni
ho umelec kého založenia pre tento žáner) nastáva zlúk torého majú umelci tohto 'divadla tak9 v9'znamn9' počl vost prfbuzn9ch prvkov, zmesti sa od kabaretu, kodle!, že by nebolo - ani podra· názoru samotných auto·
médie, revue, opere ty, satiry, paródie, show a čino
rrp~ nemlestnou vyp!navosťou, nazvať ho sovietsko·
hry - prakticky vsetko ... Lenže bohatstvo výrazových
slovenským. ~spoi'l v takomto duchu sa niesla pred·
prostriedkov moderného hudobno-zábavného divadla slú·
pte.Ql}érová tlatová konreréJ1CIS,. s tvorcami tejto Pl'O·
ži na umocnenie, zv9raznen!e základnej myšlienky, slťí
d~ľltcie, kíoru po 8 .niesiácoch tntenzívneJ, v priatefskom
ži ako odparovacia rampa na dopravenie pointy k diovz:Qusf, relllizpvanej s,pOIU.JlľáCe doviedli do konečného
vákom, na rozžeravenle jadra libreta - a nie na natvnru.
·
.
maskovanie jeho slabfn.
Autor hudby Andrej Ešpaj disponuje pozoruhodným
Okrem Ešpajovej, melódiami kyplaceJ hudby, tvoria
r Q~sa,hom hudobJi6llo nadania, takže jello prfklon k zá·
pil iere inscenácie Lasica a Sat1nsk9'. Svoje dialógy st
bavf)ei hudbe Je 'nte,len póchopttefn9, no pre špecifické
uslli na mieru, pretknli ich takmer nebadateJným! vlázr\aky tvorby !>kla!iatela i zlí,komtý. Net udo teda, že po
klenkaml jemného hu moru, satiry a paródie, ktoré sa
dobŕých skúsellostfach' so suborom Novej scény, ktorá
napokon zhustili do formy nevtlerave j kultivovanej záv111n1 uviedla jeho Siedme nebo, rozhodol sa napfsať pre
bavy, ktorá vyvolala príjemnú nt•m osféru a smiech. Sa·
toto divadlo nov9' muslcal. .
tlnskiho Pierot [Šašo) stelesňuje zdravý rozum a vrelé
·Na librete B, .M. Racera a V. K. Konstantlnova spolu·
srdce bodróho človiečika, je kotvou bezpečnosti aj zop~covali ako pŕeltladatelia a &utori ptesnov9'ch textov
čl-voči hrozivému nebezpe~enstvu zri strany náladovébo
KJ. Peteroj.-•J.' Satinský a M. Lasica. lloct na konečnom
vládcu. Laslcov KráJ (KrotiteJ] je tak Sašovým ostrtm
v9s ledku s;p olOč ného úsllta Je zjavná miera tvorivého
protikladom, neosobn9m a emocionálne narušen9m. Aj
pr!nósú, · nepodarilo sa 't m dllslednejšio formulovať váž·
ostatným účlnkujúctm sa ušli vďačné role, pričom vy- M a r i i n L a p i a n s k t - klavlr
nu v9chodlskovú ideu komédie (.,zakázať lásku je zloROBERT SCHUMANN ·- Tance D6vidovfch apojeocow,
uWi odli šnosť hereck9ch v9'razov9'ch prostriedkov (Roz·
člnom"), ani Ju dostať na úroveň, akú mail pri práci
op, 8
slval, Cállk, Sál ková ). Prispeli tak k strakatému .,jar·
na 'mysli. Nevyváženosť podstatného a podružného sa
moku života", o živos ť k torého sa postaral režisér
MAURICE RAVEL - Zrkadl6
preia~ilľ na preexponovanej figúre mága Allho, ktor9
© OPUS Stereo 8111 0250
B. Kramoall, choreograf B. Slovák a. h., scénograf V. Su·
svojfm vyst upovan!m - najmä však .,áriou" zd0raznechAnek a . h . a v9'tvarn!č ka kostýmov Judita Kovái!oYá,
n9mt nezmyslllmi - vniesol ešte vl!č šf zmätok do pri·
nehovoriac o preclznom a temperamentnom hudobnom
ra'r bistého vfru rozprávky o kráfovl - Paroháčovi. Vie·
naštudovanf Z. MachAi!kom.
me, že napriek prostoduchým motiváciám, aj rozpráv·
arián Lapšanský napriek svojfm 26 rokom patrf dnet
ky maju logiku a pach č lovečiny , humor, poetickú kráExperimentovanie s pôvodnými javiskovým! dielami
medzi šp1čkov9'ch reprezentantov slovenského kla·
su a pôsobivé emocionálne polohy, ktoré Im dodávajú
sa nezaobfde bez !stých nedostatkov. Skutočnost, že
v!rneho umenia. Intenzita jeho napredovania a poč et
Itid ské rozmery a presvedčivosť.
sme SR ešte nedotkli medzf našich možnost!, opráv·
zlskan9'ch uznan! v koutextc slovonského koncertného
NaJmä preto, že v librete mns lcalu !de o vá žny teiluje k tomu, ab y sme sa - a zAsa len zásluhou speŽIVOta pred č( pol:latky kariéry Vsetkých jeho dotera 1·
n1atlck9 mateľlál, Je nedostatkom, že dej zostáva dravohry Novej scény - nebáli o budúcnosť hudobno-zA·
šfch predchodcov. Uznania a ceny, ktoré sl Lapäansk1
maticky nerozvmutý, h9c1 tu ide (podla bulletinu dl ·
bavného divadla u nás.
GIZELA MACUGOVA
doteraz vybojoval, presabuju už rámec náliho štátu. Nezabudnuteľný v9kon podal na Interpódiu '73 v Bratisl a·
ve pri stvárnení III. klavlrneho koncertu S. Prokofiev a.
apšanský je typom modernéh o klaviristu s vyhraneným št9'l ov9'm c!ten!m, s ideálnou .rovnováhou všetkých interpretačn9ch parametrov. Suverénne technick6
zvládnutie je mu condltlo sine qun non a slťižl ako vý·
a jstar~! jaz.zový
festival v nebola zastúpená - Jedinú vý·
cbodlsko k tvorivému zmocneniu s a interpre tačn ej probtrio: Karolak - Bartkowskl N socialistických litátoch - nimku tvorili pofs kf Old TI·
lematiky. jeho prednes prezrádza dusu citlivého, ale
Namyslowski, j azzové i ttidlo
mers).
va rsavské jazz )amborec. uspo·
vždy uvedomelo formujťí ceho hudobníka. je maj&trom v
Polského rozhlasu, combo jarevaha avantgat•dy nezna·
detailnej pr&cl, so vzácnym zmyslom pre celkovú kon·
na Dobrowotského,
Nahorny
riadu!! tohto roku už po šest·
nltsty raz (v diíoch 25.-28. okmepá, že by koncerty pri·
cepc!u.
Quintet, Sesja 72 so speváčkou
tóbra). Festivalové koncerty v
nášall rovnorodú hudbu. P1·áve
Schumanna sa mu - zásluhou bohatého fantazijnélgou Ccntbrzyi\skou, Toman
naop<tk - dokumentovali stále
Stanko Quintet, Old Tlmers so
ho fon du - podarilo velmi uspešne vyr ovn ať s probKongresovej ~ule Paláca kultúindlvlduallzáciu.
r y [ kapacita 3500 miest] boli vzrastajúcu
lémom č. l - s tmeliť početné krehké, vzletom a fan·
s pevá č kou
Mariannou Wrób·
jedinou spoločnou črtou ostáva
vy preda né a návštevn1ka z Cestázlou priam h9'1'1ace t anečné mlniatúry - v rámci
Jewskou (okrem toho usporia·
negácia predtým fundamentál·
koslovenska prekvapil najmä
dan9ch možnost! - v pôsobivý kaleidos kop. Na druhe j
dali zvlástny nočný koncert
nych prvkov - plat! to najmä
vefký zll.u jem mlll.deže. Drama·
strane dokázal priam na majs trovskej úrovni vyzdvih·
poľského jazzu v klube Stodo·
nút svojou Interpretáciou dve naoko protirečivé črty
tur'glcky bol festival oriento· o dur-molovom harmonickom
la, kde vystúpili skupin y Jazz
vany na súčasné jazzov6 s me- systéme a formá lno! perlodlcl·
Schumannov9ch imaginárnych hrdinov - vášnivého akCariers, Ossian, Duo Gladkowte, ktoré tvorili základ predt!vneho Flot•estana i medUatfvno-lyrJckébo, prejemnery - na jednotllv9ch koncer·
s ki - Zgraja, Kvarteto Henrychádzajúceho prfstupu k im·
lého Eusébia. Ich dialóg vytvára pred posluc háčQm dotoch zo štyroch účinkujúcich
ka Slaboszewského a Sami
reprezentovali - väčš in ou provlzácll. Na nové cesty ne·
jem skutočnej .,diskusie" členov Clkt!vneho spolku Dá·
Swo l ). Na fes tivale sme sa
tri formácie niektorú z odnolí
prešli len mlad!, ale al väčši·
vidových prívržencov, ktor9ch cieľom (podla Sch umanmohli presvedčiť o veJmi dob·
avan tgardy. To, ze mladé ol.Je·
na hudobn!kov starš!ch generána] bolo bojovať za pokrok v hudobnom ument.
CflruilitD.-1/.l(dtialo. ~o konca pocii. K tak9'm patr( napriklad
p aleta Lapšanského vyjadrovacfcll prostriedkov, kton1
Jolum
y
Griffin
zorne s ledova ť náro č nú hudbu, Eric h Kleinschuster (predtým
pri lnterpretácll tohto diela demonštruje, prezrádza
typlck9 reprezentant matnstre·
s ved č! o dobrej v9chovnej prá·
nielen skvelé klavlrlstlcké vyškolenie, kvalitu a širokf
ci. O túto systematickú v9cho·
amu). V jeho hre zaujala ukáž·
rozsah dynamických prostriedkov, ale aj striedme, účin.
vu obecenstvo sa už desať ro·
ka
možnosti
transformáclt
né narábanie s pedálom a vzácny zmysel pra citlivé
kov stará Po!sk1e Stowarzsy- trombónového tónu pomocou
vystihnutie záchvevov schumannovskej lntfmneJ lyrl·
szenle )azzovo. Tiíto organizá- zosilo vač a a prlslušn9ch fllky.
CII! koordinuje činnos ť jazzott·ov. Možnosti elektr 1flkácle
•••
vých klubov, or gan!zu jo konnástrojov vynaliezavo vyu!ll
certy, kul'zy pre amatérskych
tiež klavirista Béla Lakatos a
jeho spoluhrá č i (Gyula Baboa
hudobníkov a vydáva časopis
z mysel pre zvuk • jeho tleňovanie prezrádza l vyjazz Forum (medzinárodne dis- gitara, Miklós Orszácky n1kajúca nahrávka Ravela, ktorá obstoj( čestne a
tribuovaný
orgán Európske!
basová gitara, Imre Koszegi vyni kajťíc o l 1! najtvrd!lej med.zlnáTodnej konkurencii.
jazzoveJ federácie l. Stowarzsv·
biele nástroje ). Maďarsk( buZvuková brllancla, pOsobivá pedalizácla, technická ex!iZBnle organizuje Uež fes tiva ly dobntci dokázali v modernom
hlbtcta, elán 1 blbavost sa zlučujťí pod nezlyh4vajúcim(
Jazz nad Odrou [sútažn9 ama- v9'raze uplatnlt virtuóznu náprstami Lap!lanského za jedln9m cielom - ČQ naJvfstl~
. térsky
festival].
Lubllilské strojovO techniku, 1 ked mies·
nejšle podči a rknutie skladatefom predpísaného prograstretnutia jazzových spevákov,
tomt vznikal dojem až Jej exmu. Azda v prveJ skladbe (Nočné mory) a " poslednej
)a zz jantar (koncerty s medzlhibicionistického využitia. K
( Údolie zvonov) by zvuková jemnosť a rafinovanosť
nllrodnou účasťou v Gdynl, v velk9m zážitkom patrilo v ystúmobil ešte výraznejšie vystupovať do popredia. Totrt
penie kvarteta nórskeho tenorGdansku a v Sopote l a jazz
konštatovanie nie Je myslené ako kritika Interpreta, all>
saxofonistu
Jana Garbareka
Jamboree, ktor9 Je pre federápredovšetkým zvukovej réžie (Igor Boháčok") . Pravt lm(žiak Georga Russella, dodnes
ciu vrcholnou akciou.
preslonlsttcký nádyob maj\1 však ostatné casti: druhé
estiva l patr! už tradične me- tvorlacl v duchu jeho modál·
(Smutné vtáky) , tretia (Bárka na oceáne), ~tor! poryvy
najvličsle
podujatia neho systému). Velmi dobrý
.
dzl
a nát•azy vin vo vetre zachytáva nezabudnutelne preohlas u obecenstva a odborn!·
sVOJhO druhu; tohto roku tu sf·
sved čivo. Populárne Alborada del gracloso je " podani
kov mali tiež hudobnlcl z Cesce nebolo tolko osobnost! sve·
LapšanskéJ:to nielen skvelou uk4l!kou zvukovej aparttového mena. ako tomu bývalo
koslovenska. DaJak Stivta
nostl, ala tedtnečn9m stvámen!m rozpoltenosti a utav minulosti (v dOsledku inťllí· Tandem. Dokližu vyjadrlt rôzjovanej tragédie poskakuJQceho šaša, ktorťí Ravel tak
Cle sa stále zvy!;ufú požiadav- norodé náladové polohy; leb
gen14lne Yysttbol svojou hudbou.
VLADIMIR CIZIK
ky západn9ch agentúr], preto
hra v duu (duá sa priam stá·
vajú v jazze módou) nepostrá·
podujatle poskytlo prehlad najrei Orovnl polskýoh moderných
llástroje), Nekonvenčno sť vispontAnneho tam sesslonu. Pa
mii o jazze v Európe. Mohli dala rytmické napätie a ukáza·
skupfn (najsilnejší dojem za·
zuálneho dojmu zvýrazňovali
prevahe f ree jazzu táto swlnll, l!e swlngovať mo!!no 1 pri
sme sa tu presve d čiť o tom, že
nechali combi\ Namyslowskébo
pestrofarebné quassllnsltné obgujťíca hudba nevyvoláva pocit
súčasná európska scéna je do sť
absencll základných nástrojov
a Staflku]. Navyše v9'kon
razy, ktQré obsahovali zašlfro·
návratu k ustáleným formulám,
jednostranne vyhranená; tak- rytmickeJ sekcie.
Jazzového štúdia, ktot•é dirigovant
program
tednotuv9ch
ale priniesla oživenie do tro·
azz Jamboree znamenalo vf·
mer všetci jej v9znamnejš1 exval Ján Wr6blewskl (sústreďu
skladieb (láska a bratstvo všetebu jednostranne! festlvalovef
bornú propagáciu polského
ponenti sa zamerlavajťí na sú·
Jú sa tu takmer všetci ~plčkovf
k9ch ludt a pod.]. Po hudobnej
dramaturgie. Vokálna skupiha
časné smery. Cias točn9 protipól
Jazzu. Domlice súbory tvorlll
hudobntcl z rOznych skuptn l
stránke Cherry dokumentoval
Stars ol Faith (pät speváčok
znamená pretrvávajúce revtva- presne polovicu tič1nkujl1cich
ukázal, že v Polsku dokázali
záujem o autentický folklór cea klavirista-organista) pred·
(dve for mácie na každom kon·
listlcké hnutie, ktorého nosltefpreklenťít nedostatok tradtcle v
lého sveta, ktorý v bre syntetizoniesla pOvodné gospel songy a
mi s ú najmä amatérske skup!· certe), na podujati sa tak predoblasti Jazzovýcll orchestrov.
val do plnokrvného jazzového
splrUuály. Názol.'ne ukázala,
ny [táto poloha na festivale stavlll: Big Band Wroclaw,
akmer všetky typické zna·
v9'~azu. Celkove o tejtQ produkkde sú korene a stály zdroj in·
ky nového jazzu syntetiZošpirácle st'ičasného tazzu a roc·
cii môžeme konštatovať, že z
TH f: ST ARS OF F AlTH
ku.
vala vizuálno·akustlcká produkakustického hľadiska boll zacia Organic Music Theater,
ujtmavé vtkony tých hudobnfktorú viedol jeden zo zakladakov, ktod majl1 bohat6 zázemie
tefov avantgardy Don Cherry.
a táto okolnosť relatlvlzuje
ed asi hodinu po polnoci
Na pódiu sedeli (priamo na
ťíčinnos t Cherrybo demonštra·
končili
koncerty, jazzovf
dlážke) a stáli hudobntcl rOz·
vytrvalci sl ešte mohli vybrat
t!vnej prezentácie sveta detske J
neho veku, rás a pohlavia prostoty.
z troch miest (študentské klupopri leaderovl ( ternochovl)
by), kde sa .,jamovalo" af do
ediné combo, ktoré na Jam·
to bola Jeho japonská manžel·
boree predviedlo moderný
ranných hodin. Poča s festlva·
ka Mok! Cherry (rôzne orienlu boli tiež dve vernlsá ~e. na
jazz malnstreamového charak·
tálne biele a drnkacie nástroktorých Ci~lnkovall jazzové skuteru, bolo kvarteto, zostavené z
je), Ich pliťro čn9 syn, ktorý
piny. V rámci podujat! uviedli
troch Američanov fl!ťíclch v
pospevoval s otcom a hral sa
EurOpe
tenorsaxofonista
l prv ťí poľskti r ock operu Naga (l!breto Grzegorz Wal·
s rôznymi bicfml nástrojmi. euJobaay Brlffla, klavirista Kenrópsku hudbu predstavovala
czak, hudba Zbigniew Namysny Drew, bubentk Art Taylor a
violončelistka ,
ktorá zrejme
lowski, Mateusz Swleclck1 a !nf
holandsk9 kontrabasista Mau
disponu je s klaslck9m vzdelaautori). Jazz Jamboree tak poWlodl.as. Tito budobntcl l
ntm a jazz zastupoval! členovia
skytlo dobr9 prehlad o tendenked často spolupracuJťí, netvo·
v9bornej
rytmickeJ
sekcie
ria kompaktná skupinu 11 tociách v sťíčasnom jazze a o
(Skandlnávcl Bobo Stenson mu zodpovedal aj výber štanJeho možných nliväznostlach na
iné druhy umenia.
klavfr. Pane Danlelson - kondardn9ch, všeobecne známych
IGOR WASiiUUGEJl
tém. ,VzDillia tal( atmosfére
trabas, Bengt Berger - blcie
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Zo zahraničnej hudby

TADEUSZ IAJaD:

Psychodráma

Vo veku 53 rokov zomrel taliansky d!l'lgcnt a sklad alef Bruno Maderna. ll.ajvl!tstncl~lm polom teho dtrt·

g entsk9ch 1 kompozičných záuJmov bol11 oblnsť bftčH~uttj
h udby.
Cesk ~ skladater Alois Hllba zomrel

Tadeusza Batrda sa dlho pok ušall chara k ter!·
Tvorbu
zovat slovami .,vysubllmo v an ~ expresi onizmus", .,re·

h abllltár.io melodtckostl", .,rartnovan ~ erotlzmu s~ , .,kontempl ácl o, z11myslonle, nov od ob ~ r omanllck~ postoj" atd.
/u slo sa autori takejto chara kterlsllky odvol áva jt\ na
b autorovu dertn!clu Epltanlckej hudby v programe
VIl. v ar šavskej jesene z r oku 1963. Je tam vari Iba jedl·
ná veta, ktorou sa autor podrobnejšie dot~ka svojeJ
vlustnej hudby. Nie jo však vylúčené, ~e reakcie na
tento výrok utvrdil Bulrda v presvedčeni, ~e nemá zmy·
&ol p!sat a vyjadrova ť sa o vl astnej hudbe, čoh o sa
podnes dôsledne drži. No v hudbe samotnej, počl na j uc
ZaJtrajl kom, coz obe sl4vne sym!Onle (Sl afoal a bre'le
a 3. aymt6nila), objavn~ kvartet Play, a~ po Paycbo·
dr6nt u sklndotnr ukázal, ~e jednostranné a nepružné
chl!panle o Interpretovanie hudby vedte k napoly alebo k celkom - nesprávnym z6vet•om. Nijako by som
nochcel, aby sa mojo sl ová chápal! tak, že spomtnané
dielo sft .,prnktlckou odpoveďou umelca na oprávnenú
kritiku"; konštfttujem I ba, že hudba sa ťažko dá .,ška·
tufkovat".
ohnutie mó~e vyvolať nielen konlemplatfvna hudba,
ktorá nut' započúvať sa do krásy ojedinelých tO·
nov, ale aj hudba lntenzfvna, bllrllvá, dramatická, ka·
JoWoskoptcky strledajOca zvukové scéuy a obrazy. Batr·
dova hudbu, ktorá sa po Istý čas prlklát'\a skôr k prvé·
mu typu ( počfmti!ÍC Slnronlou brovel zač!na využ!vat llj
druhý spôsob. Medzi kompaktné, agres!vne a prudko
e>.prr.slvne sklartby patr! aj Paychodráma, ktorú Balrd
naplsal v roku 1972 na objeduávku Norrkoplngs Orcheswrrhromtng pri prfležttosu ~esfdestateho výročia jeho
extstoncle.
sychodrdma re krátka skladba, pozostá vajú ca z jed·
nej élllltl, určend pre malé obsadenie symfonické·
ho orchestra. V okruhu skladatelskel techniky využlva
Balrd - v obmedzenej miere - kontrolovaný rytmický
aleatorlzrnus. skladba sa nezdá spútaná dodekafOnlou,
hoci kontrllPU11ktlcké llnle jasne ukazu111 že skladatoi
pou~ll vo 'svofel tvorbe aj tllto techniku. Forma skladby
je volná. Možno v§ak postihnut .,trojčasťovllu stavbu.
Prvll. ntrJr9rhlef~ln čas t (Moderato - Poco plu mosso
- Non troppo allegro ma molto declso - Poco andante Allegro - Allegretto trontco l sa po troch ráznych
llkot·doch orchestra vzpfna vo farbistých fázach ku kul·
mlnllctl. Bezprostredne po nej nasleduje pokoj nejšia, o
111ečo krat~la a Jednollatelšla čast (Molto andante And11nte sostenuto - Andante com e prima). Má cha·
r11ktor recltat!vu. Rozv{Ja sa vo fázach, oddelených krát·
kl'mi, prudk9ml kulmináciami. Posledná, najkratši a čast
r Dopt>to movlmento, Allegro ag !tato - Poco meno mos·
so - Ancora poco meno mosso l tvor! erektnu kódu:
nopravldolné nervó;~;ne rytmy akordov v čoraz v!lčsfch

d ávneJšleho vyhlásenia skl adatcla - botu moravské fu·
d ovti pleset) a živá prax fudov9ch muzikantov. Po ukon·
č enl štúdlf v Prahe, vo VIedni o v Berllno !.a preslávil
h lavne svo!fml kompozfctaml tzv. litvrtt6novoj hudby.

Tohto roku po prvý raz vyhlásili .,Conu Ernesta von
Slemensa" . Jo dotovaná sumou 100 000 ~vajčlarskl rh
frankov. Jej prv9m laureátom sa stal BPnjumfn Brlttcn,
s dbor Heinza Holllgora z Bazile Ja a viedenský Concen·
t us Muslcus. Cena má slu žiť osobnostiam. st:tborom 11 hu·
d obným ln!ltltítclám, ktoré ,.rozvfjujCt lá ~ku k hudbe".
Flámska Komorná opera v Antverpách t>rlpravlla kon-

c om minulej sezóny svetovO premiéru diela bolgtckOho
s kladatera K. Ceulcet'!>H ,. PrcmožP.tt~ osudom". I.lbreto
n aplsal brat skladatera, ako osobnu spomienku na utr·
p enla poslednej v ojny. Pre tuto sezónu prlpravlln 1\o·
n1orna opera - ako prvé zá(>adoeurOpsko uvedenie K usserovo dielo Ermdo, ktoré v bratislavských arch!·
voch objavll a zrekon!.Lruoval Jm·oslav Meter. Premiéra
bola v Antverpách 19. Xl . 1. r .

P

P

Inštrumentálnych skupinách, s v~razne finálovým cho·
raktorom vedú k postupne sa kondcnzujúcej llnl!, k tuttl a k poslednej kulmtnár.tl - ostro prerušonému akor·
du. Treba dodat, ze na zač iatku a na konci diela exponovaný tón .,d" pln! úlohu .,zátvorieK", ktorll uzatvá·
rajú dielo.
čistá

Prlnm otru ~n o silu dala postavo Kabnnlchy znsiO.llHi umel·
kyna Sonia Chamernlko•6 svojou mimoriadnou hlasovou dls·
pot.!r.tou. st>ojenou s v9bušnou
rtvnamlk.Ju hP.rPr.kPI akcie. f>O
žitkom bolo počuť ~911! hl asv
Di na Dl ncva v úlohA Kabanova
a Entatlho ntmltrova v tllohA
knpru OikPho. lloc:t v9konv
prnd~tavttnrov
1\tlltl llorl"
(bjna Ko,araka Vl adi mir
Todorov) o Varv,Ha - Kuflr
111s (Elena Bal dt lfnvova - A•·
rem AndreJn l boh meneJ v9
razn6. oj tak boli prvotrtodnol
th·ovnP..
Uvedenie JanMkovcr opl'ry
h odnoti bulharská kritik<~ ..ako
odvážny, ale sprévn y krok v
reperto6rovei polltake plotdlv
s kel opery ... ". predstuvonll•
ako l t utnll udelost
t eltn
; pernej 1c6ny".
M. SOBOľKA

noobyča ju o

zrozum!teln4 par·
uj formy. l nl;trumentálne pt·echody - ll hu tYmi, neraz majstrov-.kým l ko·t·
tropunktlck9ml vazbaml - op:lt potvrdzu lu v1\hu, oku
zlskava v modernej hudbfl sonórna polyCOnlo.
o prvý raz uviedli skladbu zutlmoho pofskllho !>kla·
dotera 5. novembra t972 na jubllejuont koncerte
v Norrkoplngu ( Fllharmoulcký symfo n tck~ u tt hester dl·
rlgoval Sven-Gunnar Andr~n ). Porskl\ verejnost sl mohl Cl
po prv~ raz vypočut Psychorl rlímu nn Jubilejnom kon·
certe 5. januára 1973 pri pr!lelltostt 25. výročia zulože·
nla Poznmlskej tllharmOnle pod taktovkou Ronorda Cajkovského. Varšavskú premiéru uviedol symfonický or·
chester Národnej !llharmOnlc pod tllktovkou Andrlela
Markowského.
(K. Baculew skl - Ru ch muzyczo y č. 18/73)
čo

Nákladom linlvert>nl Edltlon vyslo sr.Ontckó dielo
Maurtcla Kagtl la .,Stancltstheatm•"
verká rykllcka
$ kladba, ktorá pozoslllvft z 9 !rugmentov, prr.df>laVUill·
cIch previ'IZIIO ,.lnlitrumotllál no tllvndlo" a nkl:nt1 hudbu.
Kagolova skladba, skomponuvuu(t v rokoch 1967-1970,
z!skola v marci m. r. v R!mo cenu nu konkurze SIMC
( Medzin árodné združen lo modornoj hudby).

P

Jedný m z najl eplfch pred1tavenl V•f ·
kého diva dla v Moskva le Verdiho opa·
ra Don Corl os. Uddaajú ju n a scóne
kremefsk6ho Zjazdového paláca. Nedh ·
no vystúpila v teJto Inscenácii Jel ena
Obrncovová, ktorá do§tudoval a do Ver·
dlho opery t\lohu Eboll. Ui prvé pred·
stavenie s úl:astou Obrazcovovej po tvr dilo očakávanie posluchál:ov. Jej vyao·
kli, krásno, gra ciózna a clego ntná po1t1·
va plne vyhnvu je tejto k l a11lckej ope rneJ
lílohe. V oká l ny p art Eboli, k tor~ l• na·
pfsaný pre vysoký mezzoaoprán, priam
I deálne vyhovuje hlasovému ch ara kteru
Obrazcovovej. Na§tudovanle Clloby sa vy·
aaal! uje technickou suve rén nosťou 1 lah·
kosťou , no najmä Yýrazným l ch arakteru·
Yfml anakml 1 expre1iou. Zri edkakedy
pol! uť Cl lobu, k torá Je tak plné n t tor·
ného dra matlzm u 1 far ebných kontraa
tO'f,

Plovdivská opera uviedla Ja·
náčknvu operu Káťa Kabaood
v hudobnom naštudovanf br·
ntunskeho dirigenta V6clava
Noaka - v rl!mcl družby vertržných miP.st Brna a Plovdl·
vu.

Nnjcennej!Ue na predstavont
holo
realistické
vystihnutie
drmnatlckej
zápletky. Vofba
tnlto l<~ná ckovej opery bol a
šh-.tná, pretoZe hra N. Ostrov·
ského Btlrku, ktorá la podkladom llbreta ku KS.tt Kab11no·
VPI, Je n<tJhr.lllelšfm dtelom rus·
kel k l a~tkv v Bulharsku.

Varsavská nllrodná CllharmOnlu po prv~ raz uviedla
skladbu Zbygntown Penherského .,Mazursko kro·
ll tky". Orchester dlrlgovnl mladý Zygmunt Ryhm·t.
llluvuý re~lsér Moskovského dramullr:kého divadlo Ju·
r 11 LJublmov do!.tal od milánskej La sculy pozvanie na
r ežfrovanie opery talianskeho skladatnra Lutgl Nona.
lNonovu
operu uvedo na jar budúceho roku.
ll ovil

hodráma jo
a
Payctltura
do tnStl·umontáclo

vPlovdive

Toto prvé bulharské predve·
donle scénického diela Leoša
Jnnl\čka bolo dlho očakávanou
uda l os ťou a venovali mu ml·
morladnu pozornos(. Zišli sa
tu poprednl bulharskf hudobnt
kr tlel. Pozh l as urobil l zvu·
kový t.4znum.

Ako sme už oznámlll dávnejslc, dt)a 20. X. l. r. !.lévn oslne otvorili nov9 kulturny komplex v Sydney. Z blttši ch tnrormáclf: re to komplex budov. ktorý pripravovali
1 2 rokov. Je postavený na ostrovčeku v sydneyskom
p rfstave. Vo vmltrl sa dve divadlá, kino, koncertná sien
s 2700 sedadlami, sály pre v9stavy a spoloeenské mlest11 ostl.

Tadcusz Balrd

Ká fa
Kabanová

Pt•edstavenle v modernej d~ ·
v.1delnej sále Domu otlboroY,
skvele výtvar ne a akusticky
rto(,enom, bolo pred vypreda·
ným hladlskom a splnilo to
nnJopUmlstlckejšle o ča kávanie.

18. novembru l. r.

vo veku 80 rokov. Východiskom jeho tvorby -- podla

.

Spomienka
na Hindemitha
Po tlato dni bude d esať rokot , čo v o
Frankf urte o. Mohanom aomrel Je·
den z n a lt ilčllch t vor cov nU ho sto·
r ol!la, aemeck f akl adater Paul H la·
dem !th (28. XII. 1963 J.
Jeho íivo t bol bohatý na umelec-

Jeho rrouátorstvo je ale pevne spojené s hudobnou tradíciou. Druhd pe·
rtOda llindemithovej tvorby sa dd
mo:no najvýstižnejšie nazuat modernou lwdobnou r enesatlciou. Ako st2m
spomína: .,Museli sme sa pred iera r
k ttor·t:mu, ak sme ho c11celi prebdclat. Ze to bolo fažké a nebezpečné
vie každý, kto sa tohoto dobývania
:1ičastr11l ." Tvorba P. 11l11demit1ta je
neuverltefne ro:::sia111a. Jeho ran~
operné
jednoaktovktf
pohorfoval l

Autobiogrurtu llohmctta Schut.:a ( ltJ5ll vyd ol! v NDR
zaujlmavf dokument o skludatefovl a JAho dobo

ilk o

Z organovych skladieb ). S. Biicha vybrul ll. Schucl·
knrt lstA party a uprllvll Ich pro kontrabas. chn vzni·
kol zoujfnHw9 zväzok cvlčPnl pre tento nLhtroj, z kto·
l' fch mnohé majll konr:ertoý ráz.
a pamllť 'llávneho choreografa Johna Crauku uspor lndall v SR nlllkofko t>red!!tnvnnf jeho choreogra rlc·
kého stvát•nenln Pt·okoflllvovho bnlotu Romeo a julia.
Tfm vzdall hold vel ki'J postave baletného umonia.
Talia ni

pripravil!

velmi

zoujlmavu

gt·amonahrávku

l 2 Tartiniho sonát pre husle a violončelo, ktoré prija-

l a krtllka vefml pozttlvne.
Zaujfmavý pohlad na prácu a myšlienky Maxa Regera
prlná§a vydané korešpondencia tohto skladatera pod
názvom ,.Li sty medzi prácouu. Publikáciu pripravil Max
Roger Institut.
)aek Bornorr vydal vo Florencii knihu, zaoberaJúcu
sa dlohou modern9ch komunikáci( pri propagácii hud·
by.
Leonard Bernstein reallzovel pre grambnahrávku l. a
Sostakovlča. Podla kritických správ po·
darilo sa mu umocniť naplltle o rytmickú vitalitu skla·
datorovej hudobne( re či. Jo to tcdno z natperrektnet·
!li eh na!itudov11nl sllívneho dlrl8fmta.

9. symfóniu D.

Blacherovu operu .,'lvonno, princezné burgunská"
uviedli vo Wuppertall. Kritika prijala toto dielo s ro.t:·
pok ml.
)odok Freyenrels priniesol v osobitnej !.tudll rad no·
vých zaujlmavostf o ceste krála valčfkov Johanna
St raussa do Ruska.
llolandský Gaudeamus uskutol:nf pravidelnú kompo·
sOťo.Z a vyhodnot! Ju v dnoch 22.-29. X. b. r.
U~ v aprfll poriada tá lst4 lnštltucla medzinárodn~ kon·
k urz v Interpretácii sučnsncj tvorby.

ké rispeclty, ale aj r10 žlvotn4 oStl·
dy. Narodil sa 16. novembra 1895
v fla nau, ale jeho rodičia pocllád zali
:o Slleuka. Ako 20- ročnÍJ sa stal
koncertllým majstrom vo Frallkfurt •
·" -·ej opere a r. 1921 založil svetoMáme Amarovo .~ldčlkov6 kvarteto.
H l ndemrth v tomto sribore hral r1a
violu. (Dlhý ČO!! bol jedným z na j ·
v/}:namrte}ľlicll
interpretov
t ohoto
rmstroja!)
Z podnet u
uvedeného
kva r teta. zalo~ert~llo ua pe.,tovartie
nor•ej lludbfl, vzml;lt v zdpadonemec 1.·om lt·tlpernom mes t ečku Dorwue!!C'IIIItgtrt ltudobn~ festivaly a v Ba·
dert-Badene sa usporiadal! prehliadky llajrto t•.~e j l..·omMnej tvorby. Amaro uo .~láč rl.·ov~ k1>arteto
podr1iklo
nwoh~ l..·nr~eertn~ cesty. V tomto ob·
dobi 'a Jirsra lludnb r1á ver ejnost zo:ndmlla r Paulom 1/indenuthom aj
ak·o s uýra:mOm h ud obným skladate/om. Roku 1927 bol povolaný na Berlln.~ku akadt'm1u umenia, T.:cle pôsotnl vt edy aj ďaUI popredrrtí avarrtqardrlý sktadate! Arnold Se/ronberg.
Vrjvť'j Hmdemrthovllo kompoúčrl~ 
h~ U~l J vedie z poregerov.~kých
:ačiatl.:ou k polyt or1dlnt>j l..·o•.rtra
Plltll.''•"kt'] terhnlke , ktord má 1>/rZ·
~·n t Strat•insA·~mu. Veta experrmcn
ttrjl". tie~ u d t•cl'téhft(moroom ~y s t éme
t•il'df'II,\A'f'j atonlilneí §koly. O'tro 1'1/
~ tupttje proti romrr•ttlzm•r . ~ tlit•a .\rr
prnpaot1trrrom
•ro "~'flo
lwrlolmNtr
myslema a rrapol.'tJ't
pemálnym
tvorcom novodobej slollor;ej syntézy.

Pamiatke Pabla 1\erudu venoval Claudiu 1\rrau cyklus
p lat! ch recltlilov (20.-24. novom bra t. r .). kto rf ml sa
začala koncertná sezóno parl~skcho Thelltre de la VIl·
l e. Claudto Arrau, znilow čllsky klovlrlsta a o~obný
llrlater PablA Nerudu bi ziska! svelovll !>lllvu aku Je·
d en z najskval ujslch Interpretov romantickej hudby l ked vllčšln a krlllkov tvrdi, ~e je vynikajúcim lnterp retom v!ietkých hudobn9ch št9lo.v. Narodil sa pred
7O rokmi v Chile.

zlčnú

Tretia moclzlnérodnl! sO taž jeana Slbolla bude na te·
1975 v Het .. tnkllch.

~el\

Berlfnsky symronlcký orche!>ter uskutočni v teJto se2;0ne 6 koncertov priamo v audltOrlu Humboldtovej untverzlly. Poclujatla sú určené vysokoskolákom. O. 1. od·
znie 1111 nich l dielo Bohuslava \1artl nú.
V Talline pripravili výstavu nácnych kluvlrov. Sll me·
dzl nimi l nástroJo. na ktorýr.h tl!!lnkovall velikáni
klavfrneho umenia.
Wystan H. Auden, llbretis.ta Stravinského
ho. zomrel vo VIedni vo veku 66 rokov.

a

Honzc·

Prvu cen u na tohot•očnel sfi tažl Vnn-Cllbumu v Te·
xase zfska l sovietsky klavirista Vladlmfr Vlardov
rwjmii pre .• •wmravnosr "
ndmet ov. ( Jeclno z jeho urcltolri!ÍC ll
diel, •>peru .. Cardlllac", l..·t orá dovr
§uje prv11 f t'orlvu etapu d·laclatela
uviedol s uelk·ym rl11rwrlwm r . 196 4
oper11(/ sríl>or S. V v B•atrslave. )
Pret•/rodm~ pll<o/111 Pa11l llriiClCmti It
'' A"'J.·rrre, v r 11110 nprt.~ trl 'IC/1'1.~ / rc
1.-i! \ l'mecko a prcsfaltoval sa d o
~ r•o /l'lllr~l•a l'o tl l'orlr rok nell oclr.~t rl
l o 'u~1t ~·rtl' p6sul>tl al.·o profesor 1IO
•d:•ll/1'11 ''' " ·t•r~tttirlr Al..·o občnfl US A
~a po tlrulrej sl'etoPej l'O.IT!e pr át /l
l o LurtiptJ CI rio wo}el ~mrli bol t!C
11/WI'IIf' t'111>1 1Í al.•o lt"'III"•I'IIÍ t eflrtft ~
~ drriycmt l'lusir iJC:Ir tit("/
1\1. PEJHOV~K ).'
obecf'n.~t vo,

.

.

FrancOzskv šansonier Gllbort Becaude dostal v 1'\SR
vyznamennnle prvej triedy.
Metropolitan Opera v New Yorku uvedie nu 1esen
b. r . novll BJ•lttenovu operu Smrt v Benátkach. nnplsanú podla novely T. Manna. Hlavnll po!>tavu st várn i Pfi·
ter Pe11rs.
NemeckA opera v DUssoldorťe uvledlll 15. decembra
s vofkým t1spechom Janáčkovu Vec Mokropulos
Neue Zelto;chrl rt rur Musik Informuje vo svojom U.
č ! sie o pri prttvovanel Clkkerovskol pramlót•o Cortolan
v pražskom ND.
t. r.

PendArf'rkého novCt <>kladbu I ntermezzo pre 24 slA·
l'lkov uvlertll premll\rovo v ZUrichu.
Pokrokovo ortentovtuty rakuskv skludutel Marcel Ru·
Z\'Pt'll wotu oporu .. ~11tv robin človeko" viedenskej
\.O l k<;O[!Pt'O.
e
1111

l Nadšený
propagátor
Hudobná verejnost ho pozna·
la ako človeka nevše dn~ch kva·
l!t, spoluzakladatefa - ale aJ
pokračovatefa
tradlcll brati·
slavsk~ch
hudobn~ch knlhku·
pectiev predvojnovej Bratisla·
vy na Michalskej, Ventúrskej a
Dlhej ulici, po osloboden! na
Sedlárskej a Du11,11jskej ulici.
Jaze.f Závodskf - brnensk9 l'O·
dá k, ,ktor9 sa 3. augusta t. r.
doZII • sviežosti 70 rokov, uZ
nie je medzi nami. Ullfachti·
lost, bodrosf, vrodená Intel!·
gencia, ale 1 jemnosť v styku
s konzumentom cbara ktertzovalt jeho Iudsk9 profil.
Vo svojej dlhoročne! prores11
sl zfskal prlatefov nielen me·
dz! hudobn9ml skladatelmi, In·
terpretml a pedagógmi, ale rov·
nako 1 v radoch lllrokeJ budob·
nej verejnosti. Zvykli sl na ja·
ho vzácne rady, odbornost a
Iudsk9 vrtstup. UvedomujQ sl
to všetci, najmä v posledných
dvoch rokoch, kedy odišiel na
zaslúžen~ odpo čino k do rod·
ného mesta. Z Brna priš la 13.
novembra t. r. správa, že nás
navždy opustil.
Ked sa v r. 1933 zaobera l
myšlienkou na otvorenie hu·
dobného knfhkupectva a neskOr vydavatefs tva, myslel na
cttllvé vyplnenie medzery vo
vtedajšom hudobnom živote.
Meno Jozefa Závodského je s po·
joné s históriou slovenskej hu·
dobneJ kultúry. Svoje životné
poslanie postavil s pochopenlm
a zanletenlm do nástojčlv9ch
problémov hudobno-vydavatef.
skej oblast! a propagácie slo·
venskej tvorby. Jemu ďakujeme
za vydanie diel slovenských
klasikov 1 súčasn9ch autorov
(Bella, Lauko, Križan, Schne!·
der·Trnavsk9, Ftguš Bystr9, Ro·
stnskS\, Moyzes, Suchoň, Cik·
ker, Ho!oubek a 1.1. Každ9 pr·
v9 v 9 tlačok vrtel s láskou, nad·
šen!m a jemu bllzkou ušrach·
tllosfou, v ysielal Ich do Zlvota
s vrúcnym prlanlm, aby splnil!
svoJe poslanie.
Odišiel vzácny člove k, os ta·
la však jeho práca - a vzor,
ako plnit životné poslanie pre
dobro spoločnost!. V tom zná·
so.bll s voj žlvot a posunul pro·
pagáclu nášho hudobného umenia dopredu. Sme mu za to
vďačnl...
Z. GABUROVA

Za Jánom

Ondrušom
Pro fesor Ján Ondruš patril k
tým ľuďom, ktort za sebou za·
nechali kus vykonanej práce
na rozllčn9ch úsekoch, v rozll čn ých
vývojových etapách,
ale vždy v prospech naše j hu·
dobne j kultúry. Prlroda mu da·
la dar mimoriadnej schopnosti
lmprovlzlltot•skej,
absolútny
sl uch a rad in9cb dispozicii.
Už v etnpe, kedy sn preslllvil
predovsetkým v oblasti popu·
iárnej hudby, kvalifikoval sa
medzi pohotov9ch, t•ýchlo štu·
du)úcich, nápadne rozhfade·
ných, a preto vždy vyhladáva·
nýCh prakllkov a Interpretov.
V tejto etape ho poznali najm/:1
rozhlasov! posl ucháči, ktor! ho
vedeli docenlt a kde sl získal
popularitu. Ked sl vývoj naše J
spo lo čnosll,
kultúrne záujmy
pracuJúcich n dopyt mládeže
vynúllli zt·taden le akordeOno·
vej triedy, bol profesor Ján On·
druš pt•vý, na ktorého padla
zaslúžená volba a zača l budo·
vat túto trlodu na bratislav·
o;kom Konzervatóriu. Onedlho
sa skontaktoval s dalšfmi od·
bornl km l. Naplsa l v9chodl sko·
vú a kot·dcOnovú učebnicu, kto·
t·~ mala volký ohlas v celej re·
publika. I v t9chto rokoch sa
v jeho práci 1 v živote prell·
na! praktik, organizátor a pe·
dagóg. Z jeho prakt!ck9Ch va·
domosU vyplývalo, že h o naša
spoločnost pozývala do rozma·
nit9ch or.iborn9ch korolsH, po·
radných orgánov pre osvetovú
prácu, z4bavn(l hudbu. pre v9·
chovu a kontrolu hudobntkov
z povolania. NeskOr sa prof.
Ond ruš stal spolurealizátorom
a prvým rozh ľad en9 m spolu·
tvorcom
akustického štúdia
Konzervatória. Zakladal archlv
a snažil sa vylep§ovaf jeho
· technickO l umeleckO kapacitu.
To bola jeho posledná zá služ- Itná práca.

Kvíz zo sveta hudby
V drubel JIO)o•iat jeaube nznejú t6·
ny aonj lmlllky. ktort da prlvftejú pri
poi!tvaaf .,11eroanat reltcla" - kvlzu
zo sveta Jaad1ty. V roku 1!17Z kedy súťal
začfaale, doatele nbov "Piiť otbok pra
vtill" a vyalalale •• kaldý tfldeli.
V roku 197t rozhodli aa porladateli•
charakter kvfzu trochu upravi( Zmen·
jilli sme počet otizok ae tri, otázity sma
,.zn6roi!alll" • budeme ho vysielať iba
r az za dve týl dne, ala v tých Istých t or·
m1noch eko doterez, • to v spolupráci
s i!asopisom ROZHLAS a HUDOBNY Zl·
VOT. Reláciu bode autorsky pripravovať
Jlr. Zdeako NovAi!ek, CSc., ktorý ju buda
aj atm uddzať. Otázky - budú ibe tri
- uYerejafma aj v Hudobnom živote •
v i!uoplae Rozhlas. Okrem toho uverej.
plma Y Hudobaom živote malý kupón,
ktart aalapfta aa korelpondani!ný lia·
tok • spolu a odp o veďami zallete ne

adresu: CESKOSLOVENSK'f ROZHLAS,
ZOCHOVA 3, BRATISLAVA, REDAKCIA
SYI\~FO NICK E J HUDBY ,.Tri ot6zky pre
vás .
Aké odmeny vás č a k ajtl ? Ka zdé dva
týi dne vyzrebujeme prvých piatich, kto·
rr dostanú dlhohrajúcu platilll, v kon ·
certe na želanie si budú môc ť vy poč uť
svoju obfúbenú skladbu, jeden zo iťa st·
ných v ýhercov obdrži prémiu i!asoplsu
Rozhlas vo v ýške 100 Kčs a vletel plati
dos tanú predplatné č asopi su Hudobný
i! ivot do konca jftna b. r. Vletky odpo·
vede budeme z akladať d o r edak č ne j kartotéky a U, ktorl odpovedia a apoň na
lO z 12 kôl nállho kvlzu, dostanú sa do
z áv e re č ného i rebovania, ktoré bude kon·
com júna b. r . Samozrejme, že na naj·
ve rnejiíich l!akajíi pekné ceny: tranzls·
tor, ktorý venuje ako odmenu l!aaopis
Rozhlas, hodnotné ceny Jiudobného l i ·

Z pracovných plánov
LADISLAVA
GALKU,
pracovnfka Ostavu hu·
dobnej vady Slovenskej
akadémie
vied,
ktorý
s pracoval • pre tla č pri·
pravll U. doplnené kri ·
tiekli a dokumentované
vydanie
SLOVENSKfCH
SP I!;VOV 1k ndanúmu 1.
zväzku sa vrá time na
strá nkach
HZ recen·
ziou) :
, Prekvapil ma veik~
záujem, ktorý sprevádzal
vyjdeme l. zv!lzk u Slo·
vansk9ch spevov. Náklad
s11 čoskoro t•ozproo al ~
vydavatelstvo OPUS pri·
llt'8VUje V " reAcJICil" dal·
steh
3000 v9tlačkov .. •
7ačlatkom budOceho ro·
ku by sa mal na t rhu ob·

javlt druh9 zvllzok Sto·
spevov, tret! je
l•l'Jpravený do tlače. Tla·
to trl zvä zky tvoria prvú
čast Slovenských spevov,
ktorá podáva stvárnenú
reedíciu pôvodnej tlače·
neJ zbierky. V ďal šie h
troch zväzkoch spracú·
varn dodatky
vyse
2100 piesn!, ktoré 11ko
rukopisné príspevky zo
zberatefskej akcie Sto.
von~ký c h
spevov o!.tall
nepoužité: Ide zvacsa o
plesne, s ktorými si pr·
vf vydavateltu - redakICH'I nevedeli rady, napr.
plesne rubá.tové, plesne
s porneJ
proveniencie
atď. Do posledného, siedmeho zvllzku pripravujem registre nielen sa·
v~:;ns k9ch

•ota a Hlavnej redakcie hudobného vy·
aie lanla. Aby sme nestratili kontakt Y
lf ždnl, v ktorom kvfz nebude, st retne·
mo sa pri rtí dl o p r ijl mač o c h v obvyklom
kvizovom ter mlne s nailou poprednou
s pevá čko u .- s(\llstkou ope.ry SND v Bra·
tlslave Ľ u bou B o r l c o v o n, ktoré bude
u vá dza ť koncert z d iel podra pr la·
nla, ktoré vyjadrite vo svojich listoch.
Zameriame sa na jmä na menej známe
d iela s lávnych ma jstrov, ako at na zná·
me skla dby v unikátne j i nterpretácii,
Pôjde, samozrejme, o diela rôznych hu•
dobnfc h U nrov.
A d te nlel!o: me ná výhercov a ko aJ
správne odpovede sl pre č!tat e v č asopl·
se Rozhlas a v Hudobn om živote a vy.
poč ujete si ich v koncerte na želanie
pra výheroDv kvhiu - a ko to bolo l
doteraz. Dúfam e, ! e sa Yám nai a aovi
forma zap6i! l • rodina stá lych posluchái!ov hudobného kvfzu sa eite viac roz•
restie,
CESKOSLOVENSK? ROZHLAS

motn9ch
Slovenských
spevov, ale aj prehlad a
spracovanie dovtedajšlch
zbierok. Myslfm, že z no·
véh o
vydania Slovan·
sk~ch spevov bude pro·
ľltovaf nielen veda, h u·
dobná folkloristika, kto·
rá uvrta takA pozoruhod·
né množstvo materiálov
1. minulého storočia, ale
predpokladám aj prek·
tické uplatnenie zbierky.
Mnohé z piesn{ Slovan·
sk9ch spevov sl zachova.
ll podnes svoju život·
noo;f.. . Okrem Slovan·
sk9ch spevov ďal š ou ob·
lasfou mojich pracov·
ufch plánov je vypraco·
vanie systeme tiky f udových plesni: ku 32 000
lranskrlbovaných plesni
tt·eba vypracovať t riedia·
ce klúče, aby sa mohlo
prlstúplt k Ich určeniu ."

•

Z. M.

Aedakan6 oznamy
Upozorlujeme i!itatelov HZ, h pné iHsJo i!asopisu vyjde dlia 21. 1. 1874.
Druhé i!ast materilllu k jubileu československej hudobnej agentdrv Slovkoncer t
vyjde -v 1. i!flle HZ.
V tom Istom i!iale vyjde po prvý r a z podrobný ce loro č n ý prehlad autoroY 1 č lá n·
kov, ktoré boli publikované v ro č nfku 1973.
Oali im prekvapenfm je pravidelné uvere ji1ovanie kupónu a otázok k spoloi!nej
kvlzovej · akcii Cs. rozhlasu, Hudobného l ivota a i!asoplsu Ro1hlas, o ktorej pt·
l eme na tejto strane.

Cena

Snfmka:

v.

llák

J1ám o l áske spie1Jam .. .

mesta Piešfan
Rada Mestského národného výboru v

Pieš ťanoch vypisuje pri prfle!ltosu 30.
v9ročia Slovenského národného povsta·
nie súťaž na pôvodné hudobné diela tak·

to :
a ) komorné skladby všetkého druhu
(nie prťllš rozsiahle l ,
b l malé symfonické formy ( mulé pre·
dohry, malé suity, krátke prtleZitostné
symConlcké skladby l.
cl sOllstlcké d iela všetk9ch drubov.
S Oťaž je neanonymná a mOžu sa jej
zúc11s tnlf o bč ani a CSSR. Diela treba za•
!lia t na Sekre tariát P i eš ťanské h o restiva.
lu. Postové č. l, P ieš ťany a, to do 30.
ilprlla 1974.
Vf fozné dielo obdrž{ CENU MESfA
ru:Sti\N, ktorá pozostáva z diplomu 11
pciwl n e f odmeny.
l. cen a vo výške Kčs 7000,11. cena vo v9Ske

Dňa 20. d ecembra t. r. pripomenula sí llu dobná verejnost' Sestde·
slatiny významného slovenského
tnllZikol6ga pro/. dr. Jozefa Kre·
sdttka, DrSc. Hodnotiaci člárlOk o
osob11ostl prof. J. Kre sá11ka pri·
na~lems v l. člsle HZ.

Kčs

5000.-

IIl. cena vo výške K čs 3000,Vyp!sovatef sútaže sl vyhl'adzu le pod.
mienku, že vrtazné <llelo zo stlťde sa
premiérovo uvedie v rámci Piešťa n s ké
ho festivalu 1974, alebo 1975.
Diela zaslané do súťa že nesmú byt
vel'ejne pt·edvedené ani, f\ahraté v rozhla~e . teievlzil, na gramofónoveJ platni,
ani Iným spôsobom zverejnené do VY•
hodnotenia súťa že.
Me:;tskf národný vybor v PieSťanoch
sl vyhradzuje právo ponechať rukopis
diela, ktoré obdrži CENU MESTA PlEŠ·
t AN. Os tatné autorské práva zostávajt'
účostou diela v súťaZI neobmedzené.

Oprava
V 22. l!lsJe H! fa aesprivoe uvedené
meno autorky Y r ubrika ,,Skolaká hu·
dob•á •ýcbove". Spriv11e mi znieť DA·
NA JAKUBCOVÁ. Ne tat iatej strane v
ru brika ,,Ne i!dm pracujete" fa aespr ávna
ln(ormácia o koncartaom l ivote v No·
vef Dubaicl (" •• • bol t o pný koncert
vál aat hudby • tomto maste vôbec." ).
fa leD HDIOZNjmi, le podobná cbyba
sa atele taahalckfm uadopetrenlm. Zato
18 oapre. .clllulem• l!ltetefom HZ l o r·
gealútorom aeaporae bohet6bo kon·
carta6bo l lYote • apomloanom meste.

- R-

Tak by sa dala nazvať akákotvek r e·
lúcia, akékoľvek pojednanie, ktoré by ~a
zaoberalo tvorbo tt hudobného S'klada teľ a
ANDREJA L l ESK OVSK.EHO. Aj keď v
jeho pesnlčkä clí u podstate Ide o lásku
ako taktí, má tu tento symbol dte aj
mý význam: Je výrazom vzfahrt skla·
dateta k tým, ktorým svoje piesne ve·
nuje a dáva im radost' i potdenie vo
chviľac h votného ča~u. Preto stí Liesk ovského pesničky m elodlcll:y jednoduché, t ahko zapamätatelné. A niet divu,
ze mnohé z nich sa ih11eď po zver ejneni - čl už v rozhla se, alebo na plat·
nl - stali populámymi a niel>toré patrra do .. zlat ého fortdu" slovenskej ta ·
11eč nej ples11e.
Aké srí t o zdroje, od.kla( vytrysklo
t oľké bohatstvo pesničiek? Predovšetkým . je A11drej Lieskovský praktickým
nw:tkantom. Pochádza z učitctskej r o·
clltty, kde sa 11arodil - 22. ll. 1913 (v
liloltovci ). Obidvaja rodičia sa zaoberal! hudbou, a tak malý A11drej sa tiež
zcrcal o ňu zaujímať. Natlčil sa hrar na
k~avlr a svoje znalosti neskoršie uplat·
ml na gymtr.ázlu v Nitre, kde hrával v
študentskom orchestri. Tu sa zoznamuje s modernými orchestrálnymi zostava·
mi, pozná va vera nových skladieb a atl·
t oro v, osvojuje si do všetkých podrobností tec1micktl str ánku tanečnej ples·
11e. P_o maturite sa stáva výkonnym lwdobmkom a hr'á v ri5znych pro/esionál'11/Ch o;chestro~h. Súčasne rozšir uje svoj
nástro] ový r eg1ster o har moniku a biele
11ás! r oje. A j počas prezenčnej vojenskej
sluzby sa prakticky zaoberá hudbou. Mal
príleži t ost obo1wtif &voje vedomosti o
11ourí oblast koncert nej poslucháčskej
hudby. Ohem tanečnej, repr odukuje aj
:dbavnrí a oper etnll mu:O.-u. Podrobnej-

šie sa. zoznamuje s dychovkou. O sús•
tavnej kompozičnej práci sa v tomto
obdob! nedt! hovorU, hoci napísal niekoľko pesničiek v duchu trampskej sentimentalit y a r omantiky. No t eoretické
znalosti i prax ho predurčovali, aby
sa začal kompozfclou zaoberal' vážne jšie.
·

Damm ueľicým zdrojom Inspirácie je
jeho vlast ný talent a schop110sť vľie tky
p·aktické p'l:;nat k y a skusenostl v sebe
pretaVIt, pomocou t vorive j jrmtdzie t
vycibreného vkusu vydať zo seba pre g~
nantné, jednoducllé - nie v§ak primi ..
tívne - no uzdy originálne melódie.
Nuž, a tretrm tnš piračnzí m zdrojom
Andreja Lies1.:ovsk~ho je láska k tudom,
l.:torým sa .mail svojimi pesničkami pri·
pravit chvlle pohody. A zda preto ka ždá
pes nička, ktortl naplsal, sa stala .,'§lágromH v d obr om zmysle slova.
A tlázor skladate(a na dychovtl hudbu? Láska k nej v r'íom už driemala
z čias jeho prezenčnej slui by, no na povr ch sa dostala až vtedy, keď mu za.,
čall chodif listy so žiadostaml vldiec.,
kych kapelníkov o skladby, ktoré po~
čuli v rozhlasouom vysielanl. Mnolié z
nich pr epísal z originálnej partlt1íry pre
dychovku a napok011 sa rozhodol kom ..
ponoiJať sám diela pre tento žáner.
Aj keď Andrej LieskovskO je na pra•
1lu rokou, 'lcedy •a zvykne odcht!d~ar na
~asltlžený odpočinok, verlme, fe v ko m~
poziénej činnos ti to neprlclldd za do úva•
hy. Ak mu pri príležitosti jeho 60. na·
r odenin ďakujeme za chvíle r adost i a
vyko111m tí práeu, !eláme mu l t d ravle a
veľa sviežich nápadov. Súl!qme grQtu·
luJeme aj ~ nodlivnernq 14delenlu Ceny
ZSS!
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Valné hromaždenie MHR

•

V DNOCH 9.-15. IX. t. r. bolo v Lanaanne a v 2P.nPvp 15. valné zhromaid e ·
n ía. Medzinárodnej h udo bne j r ady UNES·
CO. Nan nadvhovala konfere ncia za.
merana na o láz ky hfadania nové bo ' pub·
Ilka pre vli:l:nu hud bu (Zeneva ). Va lné
zhromatdcnae bolo vsl upom do ju bile(·
né h o 25. roku exlslen cle l\1HR. Je ho pô·
vodná koncepcia bola velmi ná ro č n á:
p red poklada lo sn, že bude r e allzovanf
i svelovy lfž d eň hudby, ktorý by p re ·
zcnlovaJ vfsledky l!l n nosli MHR, a to
na jmii jej Tribú n a súčas ne upozornil
na najnkluálne,lle te nde ncie v h u d ob·
n um umeni svela.
TENTO PROJEKT sa nerealizova l pre
m .doslotok tl nanclf a m a lý z áujem po·
riad a lefskej krajiny. Ak porovnhame
pristup Svajl!iarska s tf m, l!o s m e za·
2111 pre d dvoma rokm i napr. v !11os kve,
m usfme komllalovat, te pos ta venie hud·
by vo Svajl!iarsku je pods latn e chud nbn ejlle, ako v 5uclalistických krajin Ach .
VALN!=: ZIIROMAZDENIE malo za i lo·
hu .:hod noti{ l!in oos t za posledné d va
roky, prijať pro gram na najbll!ilie dvoj·
roč né obdobie, liko o ta lova l, aký je vý·
voj o rgan izácie -ako Jake j l rieliť p rob ·
llí m y nových čl e n ov - m e d ziná rodných
organlzaclf l n á rodnych hudobných rád ),
zvollt nové r iadiace orgán y •••

V PRVEJ OTÁZKE je bilanci a prticc za
p os le dn6 dva roky v elmi poziHvna. Cinn osl" a aktlvlzó c ia c h a rak te r izujú p red nvlie lkým velk 6 me dziná r odné orga n i·
zacie, k to ré su č l e n mi MHR, sl!asti i ná·
rud né hudobno rad y a vý ko n n ý vý bor,
ktorý organ lzu (o n iektoré pe c lllcké ob·
lull e ln no~otl (ako na p r. Tribúny ) a v
p osledne j d o be sa s o ul č oru v iac k u·
o rdlnova t s po luprácu med zi jedno llivý·

L. MRAZOV Á: Z1ta Frešo vá
Ja nechcem chladmi krásu l len
prostt: teplo chcem, l chcem vib ·
•ac1u ltlasu l a vá!11e d10dém l

1111 člen11kýml organ izáciami, pretože lo
je v d a ne( situácii jed na z n e dosla lol!·

ne roJ:vln nlých čin nosil 1na p r . spol upráca ~ IS!'>H; Med ziná rodnou s po l oč·
no,tou pre hudobnú vfchovu a s Hu·
dobnou mlltdewu , ale bo Spolo č n osťou
pre sueasnu hudbu a Sve tovou fed e rA·
clo u hudoboakuv .•. ).
CEI.KOVI!: VYSLE DKY l!innosli, kloré
~ú obsiohont6 vo vermi podrobnom ela·
burále. sú pozoruhod né. Je doleli lé. ze
~oa v nich objavil oa po p rednom mi es·
le 11j čet.koslovensky prlspe vo k - reallzti·
cla Tribúny mlad ych lnlerpre lov, k torá
by mala zoslať v Br al islave.

PRE OALSIE ROKY čl no os ll le MHR
!!litle viac blokovaná vllžnuu f ina n č n ou
krl1.nu, klora posllhuje UNESCO a del·
ky n evládne orga nizácie s n i m s poje·
né. Je to v súvlsl osll s de va lváciou do·
Jara. na bá:te k lu r íího sa vlletky p lalby
v rámci UNESCO realizu Jú, ďa le l s rastú·
cou In fláci ou, klorá na Západ e posli·

Bulharsko
oCikkerovi
D•IC. dr. Jozef S am k o, CSc., vyko nul v d•loclt 21. -28. X. t. r . cyklus predmiSlll> o tr;orlle tlárodnélto umelca Jei·
11a Ci/;J..·c:ra, ako aj besedy o hudobnom
život e v CesA·oslOL'ellsku, a to v rade
bul/l(lr.~l.·!iclt /,:ullrírnyrh .~ l redísk. Prvá
prC'ci•wslw /JOla !'O v!i:wumnom pr iemyH'''wm me,te G ah ro v o. Doc. Samko
j·c ~rwjrl s pn•llrul'lmu ul.·a::ol.· z t t'orbrJ
J. Crl.:lr ru Pnto111111. l.:tori sa skladal!
l'ÚČ.,llwu z m/uc/e:IIIIWt' a z pracovnikov
~·11/luru a ,.,L·c•tu. •u ol."rcm toho zaujímali aj o organizaciu na~ ich sútaií L UT,

AIBM rlrille, l ke d do značneJ m iery
s pol očn é , pred s a podte t y pov knl!ntc
š pecifické problémy. Komlala viMieckfclt
k a llnfc , kto ru za CsSR 11ktfy ne zastu·
po va l prof. V. D•od k l Bratislava UK), sa su lredlla na problém v vyd j VIInla Dl reclory o f Mus ic Research Lib·
r arles , l. J. med..:ttHirod neho direktória
ob~ahu(UI.eho podrobné uda je o ved e~: 
kých km.tnlcla ch. archfvuc h il dal ~ rtl
hudobnyrh ustanovtwlach obdobnrt .pova hy. Uvftat motnu vyda111e tret.eh o
z vllzku spomenutej publlk6 c1e .

h ufe a t hudobot oblaat. V tejto siluác ií
n ové ú loh y a expa n zia t inn osli MHR ,
k lorá vu nlh:ku nevlá d nych organ11:ác il,
p rlč l en e n ý ch k U ESCO, patri na je dno
z p rvých m iesi, ie vtd y obm c dz nvaná
slti le akútnejtlml finančn ý m i p roblé mo
ml. To viedl o k po d m ie net né m u sch vfi leniu p rogra m u na najb liU ic d va r o·
ky. Defl nilfvna Yer.tla bud e z 11vi s1e ť oal
toho. ako sa vyriella u t s pomi na né fi·
na n č n é olhky.

V OBLASTI Vf VO)A MHR lreba k o n·
ltatovať,

te

aj

ked'

n iektoré

ná ro dn é

h~1d o.~ o 6 ra d y fungujú slabo. či ,. na pa·

p1ori , cel kove MHR sa - l!o do pol! l u
- dale j r ozvlfa. V La usanu e bo li pri·
Jalé dve nové mc d zin tirodné or g a n iz6 cle: Európska jazzové fed erá c ia (k lo rá
m6 dak ma ť - podfa litaoov - a j m l·
moeu rópskych !!Je nov) a Svetová {ede·
racia a kord eon lslov. Pre nás je zaufi·
mavé, ! e v oboc h má me aklivnu ú lohu.
Tým sa poč el č lensk ých orga n izácii. v
klorýc h s me z aslúpenl v rá mc i f\1HR
zvýilll na 14 l ce lkove m é f\IIIR 18 or ·
gan lzéclf). Viad e s a rá ta s oa§nu spo·
luprácou, k torO vlak t reba zaklivizovar
a llat ul6rne d oriešil. ( a .,r. v ?-1e d zi·
n tirodnej s po lol! nostl pre hudobnú ve·
d u, k d e je n aia č l ensl v o ,.zm r azené", č o
povaf ujú za ne dostalok na jmä koleg u·
vla zo s ociallsllckých kraji n) .

LAUSAN NE s a podnrllo rwdirit
s oclallsllckych krajin vo ve d ú·
cich orgAn och MHR. Ak dot e raz z 12
čl e nov výkonného vyboru boli l raja zo
soclalisllck ých krajin , je od le raz poa;e l
n ýlený o profesora B. Jarustuvskaího zo
ZSSR, k tort je vice p rezidentom (s polu s
dr. Narayanom Me nonom ) a Dimllera
Chrlslova z Bulharska, klorý fe č l e n o m
výkonné ho v ýbo r u. Teda zaslúpe n ie je
nasled ovné: vl ce prez iden l 8 . r.t. forus·
luvský, g e ne rá lny lajomnlk L. Mo k rý a
č l e nm i výkonné ho vý bo r u zo socialislic·
k ých krajin s ú : O. Chris t ov ( B ĽR l a T.
Stiral ( l\1ĽR ). Ten lo tak l sv cd l! l o raslú·
com d u jm e a význame h udobnfc h kul·
l úr socialislických kraji n. (Vo [Jn a n č n ej
kom isii je Vasili J Zagorsk ý z Ki!li neva a
v p rávneJ ko mi sii V. Pospfil ll z Prahy. )
V

dčasť

úCAST CSSR V PROGRAr-1E MHR o k re m uz s pomlna ne j Trl blíoy b ud e aj
na Jedn om-d vo c h se mlnéroch ; z toho v
r . 1975 bu d e v P rahe seminár o hudob·
nef Yýchove d ospe lých . To Je p r obio·
mallka, kn kloref máme motnosť za·
ujlmavo sa • yjad rlť. V La usa n ne bolo
po l vrd e né l d ejisko najvy liehu va lné·
ho zhr omaí d e n la bude lo Ka nada,
klorá mlí le p le prip ravené pod m ie nky
než Svajčiarsko. Tam sa má p o p rvykrá l
re alizovať al Tf! d e n sva lovej hud by. Kn·
nads k 6 v l6d a p rik la d 6 tomu t o pod u jaliu m im oriadny d oraz. Na valnom z h r o·
m a l d e n l vo ~va fl!larsku sa o. l. p r eja·
vila tíz ka s polupráca pre d slavilefo v so·
cla1lsllc kýc h krajin p ri rlelenf p rogra·
movStcb otázo k a p ri slan oviskó c h k n ie·
klorým záva2ný m p ulitickým olázkam.
Celkove le bilan cia tuhlo z h ro mal d e nla
po:dlfv na , č o plalf a j o kolokviu v Zeneve, k lor é k pr oble ma ti ke f ormovania
nowé h o publika prin ieslo závažn é p rf·
s povky - najmä z h l zástupcov ZSSR,
NDR a MĽR.

V RAMCJ AKCII bo la a6r la konce r tov
- vcel ku s k romne koncl povanfch a sla·
bo navilfveo ýc b. Bo l tu • l kon cert, kto·
ry p rezen toval laureát ov Trlbi n . Zaž la·
r iJ na i'lom oU Pe ler Toperczer. Po tvr·
dll, ! e teho umiestnenie v Brnlislave
ne bolo
ná hodné.
Brilan tne zah ran ý
V. k la vírn y k onc erl nd S. Prokofi eva mn
definillvne olvo riJ cestu o a sve tové pli·
d iá. Med zi ná rodné publikum - na l!ele
s Ye hu d i Menubl nom bo lo d oslova
oča r e n é. Tope r czer bol tou na fl epi ou vi·
zllko u p re i!eakoslovenak i b udobni kul·
lirn.
LADISLAV MOKRľ

o výchovu di r i gentov a zbormajstrov
spomínaných súbor ov, ako aj o hudobmi
výchovu na vleobecno - vzdelávacích lkolcich a profesionálnych hudobných uči·
llštlacll. Pritomnl zástupcovia miestneho učite(sko'llo zboru a komomého orchestr a 11 vyíiadall sprostr edkovanie
pôvodnýc11 1lovenskýc1t diel.
V Klube kultúr nych pracovttíkov v
B urg a 1 e predná§al - po privítaní di·
r i gentom Statnej filharmóttie v Burgase
Todorom Stojkovom. Z prehrcivaných
diel silne zapôsobili 11a prítomných ukážky z Cikker ovej symfonickej tvorby
(Concertino pre klav!r a orchester, Spomienky) a ukáíky z opier Juro Jáno~ ík a V zl.·r iesenie. Na ko' ko na predtw .~
ke bolo l uefa liter atov (napri klad bas•uk Clmsto Fotev ), i11teresovali sa pntomm i o :wleilto.ttr porwda11ia večero o
poe::ie a lwdby, o l l'orivlicll objc:dllátJJ..·ach, .~•íh·incll a o jcsti•·nlc Bll'i
Kraj~k4 mes to C 11 a 8 k o v o pnpra-

l-. .\ IRAZOVA: Amold FIOgl
čo v tomStastni ~mC' spoznali,
to ,,pevc drJ~e. ' že je to hudba
vel:ltci, , :mie mlaclých zlatej r ise l

Londýnske
zasadnutie
Ka?.doročne

sa st:hadza ju repreze ntan.
ti hudobn9ch lnsliluc:ll združených v
l'>le d zloárodnej asoc iácii hudob ných k nl:i·
nic - AIBM no pravidelnom zasadnutf.
l\·lrestom tohtoroi:!Hiho strntn ulla bol Londyn. :Xaprll'k vclkct rOznorodostl záujmov 11 poslunla •n~tlttíclf. ktoré úča st
nic! konreronclu M BM zustupovall ( 260
dPiogátuv ). spolot'ným s naženlm a cle·
rom všetk~c h bolo oko to vtstl.tne
v yjndril ):Pnurúlny sekrrl"r Cs. s kupiny
AIBM p rum . h lsl. O. Pulkerl rlešl t
nu moxlmálnej odbornej 11 profesionál·
nef urovni olázky spojené so súčasnou
.,lnflllclou hudbv". orgonlzovl!nlm hudob·
uého zrtzmnltt. vPdeckým a umeleckým
vyullvanlln hudobných rondov, eko 01
rie_s~nlm probl6mov spo(enych s prcsa·
d zovun tm unwler.ky hodnotnych hudob·
nýr.h dael m nulostl a sučasnos ti na koncertné tJOtllil, do programov komunlkacnych proslraedkov a do edičných plánov
hudobných vydavlllef-.tlev. Tlelo Iste nie
nevýznnmné smtženla dosláva(CI konkrétnu podobu v činnosti jednotlivýc& spa·
clllllzovaných komfslf AIBM.

Tažlsko pr6ce Ko misie knllll nlc koa·
zenat6r lf a -.yaokfch h udobaýcb lkrlll
s11 sustr Pdllo na v9skum hlstoricktfih o
vývoJa ~ko l sk fch h udobných knfžnlc
jednotlivých kraJin 11 na vypracovaniA
jed notne J celosvetoveJ k lesltlkticle pr11
systematický katalOg knih, hudobnln a
fonoték, deponovAných v knlžnlciiiCb
týchto š kOl. O hlstOrll o n6rodnom sVOJ•
rHze lýchto knlžnfc referovali zAstuorovla Austrtille, Vpfkej Rrittinle a CSSR.
RP.rer6t čs. delegáta prof. L. Ceraeckthe
l BrlltlslevA - VSMU 1 bol pri ja tý s ne ·
v~edným záujmom a ohlasom . Zmte nenf
nov~ S\Stém klosltlkécle na vrhuje trie·
denle nie z a spektu hudobnfch it9lov,
ale podTe tzv. l lmP rat lor, teda čl en e nie
na ~tvrťstoročl a . Z prá ce komisie treba
e*;tp spomenut prlpravu pu blikAcie Di·
r ectory o r Music Schonl Llbr arlea 11ko
lnforma t!vneho súpisu a charakteristik y
knlžnfc jed notlivých h udo bných u čfl(§f.
Se kcia vereJných knllofc s a z11ober a la
tvoovým k11talOgom verejných budob ·
n~ch knl}.nťc, kde tie t a kútne poc J(ujll
nedostatky, p a•fpadne úp ln tí absen r.lu hu·
dobného vzdei Antlt k nl hovnl kov. Príslu~ 
nf odbornlrl su toho n6zoru, te syst4!m,
Ich ~kolenla je nutné !~tý m spOsobo!ll
z jednotlf a tlxovat. K velm i záslntným
a zeujfmevým pr6cam tetto komisie pa t.
rť vyu!fvanle 11tudlin9ch pomOco k
pre
slepco v a vy u:llvanle aud!OVIZU til nych po·
mOc ok v práci hudobn ých oddele n! va·
reJn~ch knl!nfc.
Bobntt bol lohloro čn t program S.tc·
cle h udobnfch ln format n fc h stred1rk MIC. Zhrl1 ujťlcl referát o činnosti CHP'
a S HF ze po~lectnv rok prednie sol dr. J.
Ledeč JPraha - Cm'). Spomenúť treba
aj pripravu medzinárodného a dresá r a
hudobných ln~liiOclf zaoberajúrlcb ~ a
súča:a~nou hud'llou l hu dn vyda nf a ko pub·
ll ká cla UNESCO) n rJrlpravu hesie l pre
svetovo encyklopédiu h u dby. Dalo ! s a
hovorilo o publlknčn~ch možnosti ach 11
o problémoch splltých s p r opeg á r.lo u
publlkáclf. Na preh1·ávk11ch s úspechom
odzneli kompozfcle T. Sa l vu a J. l 'II U·
!.Ingera.

K nHjzn~mef~lm al.cl6m III BM pat1•t
nesporne
Sipia
hudobno·hla torlckf cll
p ramellov RI SM. Prndmetom zes11d11·
0111 rovnomenneJ kom1sle boli je d11a lc
otázky vydévanla ďalťifcb [piate h o a ne·
sledujuclch l zvll..:kov rozsiahleho kata lOgu hudobných tlač! do roku 18'00,
hlavne však problematika !>Uplsu hudobných rukopisov 17 a 18. sto roči a - 1. J.
otélkV časového ohrllnlčenia suptsu, vtberu. t·oz<abu a spOsobu zaznam enth a·
n la úd aJov, d atovania rukopisov. uplot·
ilovanla n otových lnclpltov a 1. 11 zti·
klade vi a cro čnej skusenosl1 a p r a xe v
cen trálnvch národných klltnlOgoch (Pra·
ha - SilK, Bratislava - SKHPl zaslllh li
do diskusie aj čs. delegétl O. P ni•
kerl [Praha UK 1 11 d r . D. Múdra
( Bt·otlslava - SNM 1. k!oa·ých prlpomwn·
ky boli Akceptované a ko velmi podnet~
né. 0. Múdra dllla Impulz k VVIVOI'AOIU
pracovneJ k omisie retn·czentontov daroraz n a svete existujucich centrálnv•·h
národ ný ch budohn9rh k'l ta lOgov l Pari ž,
lllnfchov, Co penhagen, S tockholm. Pra·
ha. Bratislave).
Komisia pre blbll og l'a flck ~ v~shum a
sústredila na prlpravu •·ozslehleho pro·
jeklu súpis u hudobných tln cf prveJ polov ice 19. sloročla . V prveJ fáze sa m~
I"Pollzovar sOpls naklad;1tefsk9ch a Cl·
re mn~c h kalaJOgov.

J. ZCLIBSK"l: Muzikanti
Jcd111é slovo pod husle - l a deti
:::o ž1t1a nestratí sa. l Hta, práve hroz11o dozrelo, l na stole je
ho plná misa l

vilo prediiCUktt v tzv. Mládežníckom dome. Tu zaujala 11ajmi1 zborová a klavírna tvorba Jána Cikkera. OpiJt bol zivý záujem o na! u amatérsku hudob11ú
činnost a mnoh1 z prítomných žiadali
o sprostredkovame t výmenu materiálov - tlajmil pre dychové nástroj e.
Prvou l po$lednou zastávkou tejto
uzit,.cnej ce.~ty bola S of i a. T u mal
doc. Samko viacero diskusii, napr. so
U:fredaktorom časopisu Bulgar ska mu zyka, • pracovn!kml Ceskoslovenskélro
l."ttltúmcho strediska v Sofii, 1 námest níkom Ministerst va htlttíry Vasilom L olovom a pod. Súdruh Lolov naznačil, íe
sa ráta s rwede11ím predov§etk{ím
Cikkerovho Bega Bajm:lda a Jura Jáno~ika v Bulharsku. A tak predllá.~a lelské trcmé so spl·retl!Í711 cie(om >/Jo:mimrf s tt•orbou J Ci~·~:era - bolo
~.~ te rc:atoéne dopl11C•1e aJ o •wdv10:anie
cfal~icll kontak·tov u oiJla~tl 1wdby.

- r-

Popri RISM ďa l šou z p1·axou už overen9ch akclf AIBM Je Me dzl nl.rodn f si·
pil hudobne j llte r a tfi r y
R! LM. Kom1·
sla už nP.rlešlla koncopčné otázky, dlé
sn sustredlla n a detailné pro blémy. kto·
ré &a vyskytli pol'as vvct6vanla posled·
n ých zväzkov súpisu.
Spo lu pr a cujťl

ešte d ve me d zinárod n6
Medzinárodná hudobn•
spolo č nost !MS 11 Medzin á rodné mu·
zeélna r ada ICM. Na z asadnulf ko·
m isie Medzlnbodaébo dplsu hadobaet
lkoau1r a fle bol predložený konkrétny
progl"llm, dopl nený zau}fmavým l výsled·
kaml p r á c 111a certcb ln~tltúc1t.
organizácie

-

Sťlčasne so zas adením Ko• lale rozbia•
s o vfcb aotnf cb arehfvn pr e bieh alo za.
!!adanle Me dziná r od ne! a so clécle zvuko·
vých e rchtvov - lASA. Spomenu té k o~
mlsÍe a rchívov p re ]ed naia o t6zku me·
dzlnárodnej v9meny rozhl a sov~cb noto·
v9ch materJélov, sťa žen e j čast o na k lada ·
tP!sk9m l zmluvam i. V obdobne( p r obl'·
m ove j rovine prebieh a li a 1 rokova n11
l ASA; a j tu sa skú mali m oZnosti m e ·
dzlné rodnet v9menv zvukovt ch zázn a ·
mov. Vel m i z au Jim a vá bol a apliká cia
modernej terhnlky [mlkrommv. samočinné počfiAče ) v 11rc hfvoch .

DAIINA MODU

