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Minister kultúry SSR Miroslav Válek ot vára Rok českej hudby. - Na snímke vpravo Rajter, zbor a orchester SF prt interpretáctt Smetanovej kantátv.

zas!. umelec dr. Ľudovít

Sntmka: CSTK

Oalštm čfslom slávnostného prog ramu bola Sukova
symfonick á predohra Praga, diel o vykryštallzovaného
\
majstrovst va, ktoré by sme l po rokoch mohli nazvat
skvelou, lnvenčnou a vtrazne oslavnou hudbou. Je to
obraz nepremoženet slávy Prah y, oslava jej histórie a
možno dodať - l pr!tomnostl. SkveU hráči našej fU·
harmónie, mnohf mnohonásobne os v edčeni umelci dall
tomut o dielu pod Ra jtrovým vedenim perfektnú po·
'
dobu.
Vrcholom otváracieho koncertu však bolo uvedenie
Ovoi'ákovej VIII, symfónie. Výkon Slovenskej fllharmO·
nie by sl tu žiadal podrobný estetlck9 rozbor. Rajter
maximálne u vofnli sily a zdravé sebavedomie jednot·
Or.c hester Slovenskej filharmón ie a Slove nskf fil har·
livcov 1 skupín, ale prllom rešpektoval železnú logtktl
ntontckt zbor uviedli Smetanovu kan tátu Ceská pisoň
symfonickeJ stavby. Predovšetkým silne pôsobila vnú·
j{torá Je ·vžd y zal.ij!trial!t:i vnútot•t\ou jelnoostou harmo
·
nlc ke i :štŕuktlii:y.' ]!,l to harfu otlick v · vyvá~etié. ldud, Jé,. ,.tprnli, sppjitost tém a sugestfvna n~v:lzn'osf tematľCkf'cb
hyt~nlc~é ''df'e lo, v ktoroin lťorÍtraSty ' d.etall or,h nesmti
oll\~~~y, z k(o1,'9ch autor sy~f6ntu buduje. Orchest~r
narust t vele bn'ú, hymnlčnosť ~el ku. Fllharínonické' \:e
vy bt usU l mtesta na jnáročne]sle, ,čo sa napQkon zvlál>ť
1
produkčné telesá lzborrha tstér J. M.' Dobrodinský ] p_re
nápadn~ ukázalo v poslednej časti diela. Tak vstup do
nikl\ do tohto klasického skvostu, d irigent' d r. Ľudov.ti
Roku česke! hudby ~ol nielen manlfes,ác;lou troch čes·
Rajter sklbil jednotllvé • deta ily a vystaval dielo . k toré 1 ~9ch hudobných klastkov ale l v9bornou re,prezentáclou
v2d y s kvele J<orešponduje s vlasten eckou. slávnostJ1ou
Slovenske! filharmón ie a lei dirigenta dr. Ľudoi!Ita Raj·
náladou. Skoda. že zrozumiteľnosť zboru bola ta kmer
tra. Bol to vstup dobre pripraven9. dôstojn9 a preplnsmln!m6lna. Textová krása patr! tottž k naldOležlte lslm
nou koncertnou siei1ou 1 značn9m aplauzom odmenený.
zložkám pri pinet aper cepcll diela.
ZDENKO NOVACEK

t~"u;,+.

MINISTER M. VALEK
~~~,,,·,, \ A SLOVENSKA FILHARMÓNIA
.
.
~~ OTVORILI ROK ČESKEJ HUDBY
~

Dlla 13. lanuára t. r. bola v bratislavskeJ Redute ml·
morladna kultúrna, spoločenská a politická udalosť .
Predstavitelia néiho p.olilickébo, verejného a kultúrne
bo 'iivota sa z"úi!'astnili't otvorenia Roku i!eskel hudby .
V 161ach a v siení zasadli predseda vlády SSR p rof. Pe
ter CoJotka, pro•'Jeda SNR Ondrej Klok'ol!, 'tajomn[I( Vv·.
ISS doc. Ľ. Pezl6r, vedúci tajomnik MV KSS Gejza Slapka, mnohl ministri, predstavitelia kultúr nych iniititúcU.
i!leoovia predsednictva Zväzu slovenských skladatelov ,
i!lenovla výboru Slovenského hudobného fondu a čes·
k6 delegácia Zväzu česk ých hudobných umelcov , ktorú
riedol predseda L. Zelezný. Vvodnf prejav k Roku l!es ·
keJ hudby predniesol minister kultúry SSR MirGSlav
Vilek.

'Pražské zasadnutie
Dňa 21. januára t. r. zasa dal v Klttbe archit ektov Cesko·
slouettský výbor Zväzu skla·
dateľo u, ktorý jednak hodno•til niektoté mín ul o noč né ak··
cie. ale predov§etkým posúdil
najuýz,tanmejiíie akcie obocll
•národných zväzov pre r ok 1974.
Pri tej príležit osti vytyp izoual
mnohé spoločné akcie, ako je
Rok českej · hudby, 30. výročie
SNP a pod. Ceskoslo venský YÝ·
bor konštatoval, že v popredi
'práce mus! st át snaha o novrí
t vor bu, o maximálne mobii.izovanie všetkých · t vorivých tise·
kov. Pri tejto príležitosti po•zitívlle ·hodnotil i výsledky ne·dávnej fondo vej súťaže k ;JO
vý ročiu SNP. Ď alej anal yzoval
• zahraničné styky ' v roku 1974:
v súvislosti s touto problema ·
tikou posúdili sa nové námety, ktoré pri§li od partner ·
ských zväzov socialtstickýclt
$tátov. Orgán navrhol vhodné
propagovanie t vorby socialistických §tátov u rámci našich
koncertných možnost!. V súvislosti s touto problematikou
f'rljal i niekoľko konkrétnych
opatrenf. V obsiahlej diskusir
sa hovorilo najmä o formách
výchovy členstva, o koordiná ctl r ôznyc11 umelec:kých stítaží.
l) príprave teoretického seminára k Roku českej hudby o
tretieho seminára mladých lcritikov a muztkol6gov v Moravanoch. Slovenskí členo via t oh ·
to výboru sa súčasne obozná milt s prípravou Prehliadky no
vej českej t vorby, ktorá budf'
v ma·ci t r . Zasadnutie viedol
podpredsed~
ZSS dr. Zdenko
Nováček, CSc.
-0-
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PREJAV MINISTRA KUJ,.TORY SSR PRI OTVOREN! ROKU C:ESKE) HUDBY
VUenf súdruhovia, vUenf prítomnil
Slávnostným koncertom ~1ovenskejlil
harm6nle ,.o tvárame ,dn,es Rqk ,č~skel hud
by.
l
l
l
•
V~r9čia vtznamnfch českých hudob
nýc'h skladatelov, , Smetanu,· Dvoráka, Su
ka, Janáčka, Nedbala a dallich, ktoré si
tohto roku pripomlname, tvoria zaiste
vhodný r'ámec pre podujatie. koncipO··
vané tak starostlivo a s takou láskou
ako le to, na ktorého začiatk'u sa zú
čas tňujeme.

Nejd e iba o hold slávne j ére č eskei
kultúrneJ minulosti, hociJako by bola vý'l:namná a dôlel!lt á pre l!eský umeleckf ,
spoloče nský a politický život u plynulých
rokov. Nejde ani o púhy prejav úcty
k tvorivému géniu českého ludu. Ide
predoviietkým o uvedomel~ dotyk so ži·
vým prúdom umenia sprevádzajúceho ge
neráciu za generáciou, fijúceho v nlís
organicky . prfto"'ného v slovenskom, kul·
túrnom povedomf, nepochybne aspoň do
tel miery, ak nie väl!lmi, do akej je toto

Riaditeľ

umenie súčasťou umeleckej pokladnice
ludstva. Nemyslím, že by som mohol vy
volať diskusiu, ak si dovolhn tvrdiť, t a
.d,n~ilok slOVBJlskej
hudby . jo v istom
11myslc slova motivovanf českou hudob
nou h istóriou, Kto presne vyskúma, na' kolko obrodzujtl.ca a inšpirujúca je sila
n,m enia. aké hlboké a zložité je ,Pdbu ~:enstvo tvorivého ducha našich náro
dov ? '
. Ak sa d ielo spomínaných českých bu·
· dubn9cb tvorcov stalo do znai!nef mien
majetkom iiiwk~ch ludových vrstiev, nie
jp to iba d okladom toho, ako hlboko je
zakorenené v národnej trad.fcii, ako do
konala zodpoved.á emocibnálnemu ustro
jeniu l!eského a s love nského človeka , je
. to ai záluha tridsaťročneJ praxe kulUírneJ politiky socialistického !itálu, záslu
ba aspoň v tom zmysle, že uvedomele
a koncepčne akcentuje živé aspekty tel·
. to vynikajftcef hudobnej tradicle, že Ich
sprftomiiuje a zakotvuje v na!iom umeleckom dneilku.

V tomto zmysle má byť Rok českej
hudby aj prihlásenlm sa k takémuto
chápaniu kultúrne j tradlcill, k takejto
jej interpretácii, ere našu ~ocialisticklí
kultúru. Nijako osobitne n e zdôrazňujc
me, aj keď si to pr i tejto priležitosti ne·
m6t eme . v plnos~! , neuvel;l.omiť, spätosť
l!eskei a slovenskej kuttdry, ich spo loč·
ný základ, obsah i cha,a,J<tpr. , Robia t o
za nás fakty. A v kultúre, ,umeni - čin
znamenal vždy viacej než slov~. Hoci sa
v tejto oblasti slovo často uienllo na
čin , bolo by polutovapiahpdpé premieiiať
činy na slová.
Ako in áč - než podivuhodnou priazňou histórie sa. dá nazvať ~kutočnosť, f a
Rok česk'e i hudby môžellle sláviť práve
v r oku 30. v~roč ia Slovenského národ·
ného povstania, ktoré svojfm zmyslom
s merovalo k obnoveniu l!eskoslovenskej
štií.tnosti, k obnoveniu a renesancii sftžl·
tia dvoch bratských národov a svojim
dosahom a duchom predznamenalo socialistickú budúcnosť nového iiUitu Ce·
chov a Slovákov.
Som presved čený, le česká hudba ne·
može znieť na Slovensku v lepšej a v
dôstojnej!iel súvislosti, nell te táto.

CF, zasl1i!ilf umelec Jiff !'auer o

·~eskej

ilhármónii a jej najbližšej ·perspe~tíve

VstupuJeme do Roku českej hudby a
je preto prirodzené, že Ceská fliharmó
nla so všetkými svojim i zložkami Ceská fUharmónia, Praisk~ filharmonic
ký zbor, Smetano'fo kvarteto, Ceské no
neto, s6listl, KUhnov det~t zbor • považúje st za poV'Innost prlsplet dOsto j
n9m spôsobom k tejto oslave, ktorO ne
chce chápať an! trochu formálne, ale
ako významnO kultllrno-polltlckú uda·
l osť. Preto sa , hlási Poctou Bedl'ichovi
Smetanovi a Poctou josef ovi Sukovi ma

nifestačn.e

k nafv~znamnejšim jubileá m
t•oku 1974, ale súčasne nezostá va tba pr1
n ich a s nažt sa ukázať na tradlcie čes
kej hudby vo velkom vývojovom obltiku

ar.

po

súčasnosť.

Z tohto dôvodu zaradila Ces ká fll hat
m6nLa da sezóny 1973/74 vtac než 20
diel čes kých a slovensk9ch súčasnýc!·
skladatelov. Vč lenila. Ich vša k do dra
maturglckého plánu nie ako dáku pre
hliadku, ale v najr0znejš1ch konfrontáciách s velktml dielami minulosti! s dle ·

lami osta tnej svetovej moder n y, l!t ul!
máme na mysli Prokofieva, Stravinského,
Honeggera, Bartóka, Kodálya, Szymanow·
skéh~, alebo Sostakovlča, Brittena, Tli·
č enka ,
Bairda. Bernsteina, Coplanda,
iartmanna a ďalšieh . I ba v takýchto konr,·ontáclách možno totll! hodnotlf - aj
;kutočne p reverlf i ocenlf.
Budeme usllovaf o to, aby sa v tomto
rlurhu niesol ce lt rak 1974, k torý má
pre Ceskú filharmóniu dominantu v
[Pokračovanie na 3. str.J

Na čom
pracujete?

JIHLAVA 1973

• . . odpoudá d r. JANA M. TER·
RAYOVA, samostatná odborná
pracovnli!ka
Umenovedného
ústavu
Slovenskej akadémie
't'ied, sekcie hudobnej vedy.
V t omto r oku vychád za v
Gramoklube pl atňa s ltt§trumentálnou hudbou 17. a 18.
s toročia na Slovensku, kt or ú
sme nahr ávali ešte v r. 1970.
Ide o výber z V i etorisovho kódexu, z Pestrého zborníka, zo
Zbierky piesní a tancov A nny Szlrmay-Keczerov ej, z Uh r oveckej zbierk y a zo Zbier ky
E. S. Lányiovej. Vše tko sa r eal izovalo na dobových h udobných nástrojoch .
V spolupr áci s doc. dr. J. Minári kom
som pre nahrá vku na platiíu
pr ipravila ( v r. 1971) pásmo
poézie a hu ťlby zo 17., 18. a
začiatku 19. s t o ročia s názvom L ilium k vltl sadila.
Pre znejúcu antol ógiu dejín
slovenskej hudby, pre edíciu
Musica ant iqua slovaca vyda·
vateľ.~ tva OPUS (prvý titttl edí·
cie spracoval dr. R ybar ič ) som
v októbri m. r. pr ipravila druhtl plat ňu: obsahttje jed110hlasml a vtachlas1tú vokál nu httdbu,
inšt r ument{ílrtu hudbu w etskú
a dve umelé piesne ťú b o., t rté.
Je tu zahrnuté obdobie z konca 16. s to ročia až po dru/ní
p olovicu 18. s toročia. Edícia
Musica antiqua slovaca plánu ·
je vydanie ešte d voc h plat ní:
pre ča s t tretej plat ne pri prav ujem vokál1w lw äbtt z obdobia baroka.
Do r ámca oži·
v ovania .~tarý ch 1wdobnýc1t pam iat ok
patrí aj
rozhla sová
.~ ní'nka, uskut očne ná na základe transkripcií a výberu z r uk·opimej d vojwäzkovej zbier ky
Vianočných . piesni
Andreja
K meta ( 2. pol. 19. st or .) . Skladateľ S. Strači rta si z nej vy bral niekoľko mel óäií a sk omponoval na ne cyklus orchestrálnych skladieb - Past ierske
vianoce. Na podnet V. Sl ufku
som do tohto cyklu vybr ala a
zostavi la pas tier~rke scénky. V
t ejto podobe prezent oval pásmo svojim posluchá čom és.
r ozhlas cez vianočné sviat k y.
V posledných r ok och !)oli
v šetct pracovníci oddelenia 1mdobnej histór ie sús tredení na
pr ácach k antológii dej ín slovenskej hudby. Osobne pracujem v hudÓbnej obla~tl, k t orá
j e na ro zhraní hudby umelej
a ľu dovej. Robím r ozpisy re pertoár ov rukopisných zborní kov i n§trumentálnef h udby a
r ukopisných a tlačený ch kancionálov oa k onca 16. stor . do
konca 18. s tor oč ia - všetko s
cie ľom, vytvorit typový a melodický kat alóg, ktorý má byť
odr azovým mostíkom k ďalšej
pr acovnej etape.

e

e

e
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M. MeSAROSOV Á
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Jihlavská alíťal tvorby pre
amatérske apevácke zbory m6
ul noju dlhoročntí tradlciu.
V novembri m. r . prebiehal ul
jej 16. ročnlk. Predsedom tohoročnej sli.ťde bol poprednf alo·
venský odbornfk pre ttíto ob·
la sť zbormajster Slovenskej
filharmónie Ján M6ria Dobrodinský.

)

Ako zbormajster najlepiieho
slovenského vok6lneho telesa
sa late ul dlhiiie roky zauji·
mate o novi\ tvorbu, ktoré pre
túto oblasť vzniká v Ceskoslovensku. Predpokladáme, ze v
Jihlave ate neboli po prvý
raz ...
Nie, tentokr át lo bolo už po
š tvrt9krát. Dva r očniky tejto
sú ť aže
som absolvoval ako
zbormajs ter telesa predvádzajticeho s úťažné skladby, tret!
t·az som prednáša l na seminári, ktorý je stálou pr ogramovou zložkou tejto súťal!e. V
tomto roku som zastá val funk·
clu pred sedu. Každ9 ročnik jlh·
hla vs ke 1 súťaže je okrem Iného
l v9bornou prilel!ltosťou pre
výmenu s kúsenosti, p retože sa
tu s tretávaj(! ta kmer všetci
zbor ma jstrl a vyspelé zborové
telesá.
Ak6 bola

troveň

poslednej

stlťale?

Jasná otáz ka, odpovedať na
t1 u vsak bude t rochu z lol!ltej
~le. Do jih lavskej s úfaže sa mal! s kl adatelia prih láslt s taký·
ml dielami, k toré by s plfl a ll vysoké umelecké kritériá z hladiska obsa hovostl, ktoré by bo
ll zrkadlom svojho tvorcu pr ofesioná la , ktoré vša k mali
s l e d o vať jeden
z prvo radých
clelov - d ostu pnos t amatérs kym zborom. Porota v~ ak musela s pofutovan lm k onštatovať, že hoci na jedneJ stra ne
mali všetky predvedené s klad by vysokú tdeovfi a u meleck ú
ú rove!~. na strane druhe j temer
všetci skladatelia zabudli na
adresáta - ama térs ke spP.vácke s úbor y. A tak mnohým z
pr edvedených skladieb c hýbal
vel mi dôleWý prvok - technická .,s pleva telnost" amatér·
skyml zborovým! telesami. Táto
sk u t o č nosť
bola
zápornou
stránkou celej sfifal!e, ktorá
mala za prvora dý ciel rozšít·enle repertoáru
amatérskych
zborov.
Kolko sklad ieb zaradených
do jihlavskej stťafe pochádzalo z pera slovenských autorov ?
Zo 114 s kladieb prihlásených
do sú ťa že boli Jba dve slovenské. Alfréd Zemanovský s komponoval pre Jihlavu dets ké
zbor y s názvom Zázračný vozi k a Vladimir Kovár zaslal do
sfi ťa že skladbu
pre miešaný
zbor V9krik. Obe sl ovens ké
skladby postúpil! až do ftnáiP.

KOMORNi SOBOR PRI SLOVENSKOM NARODNOM DIVADLE, ktorý založil! v jeseni
r. 1969, pozná naša verejnosť z koncert·
ných vyst úpeni po Slovensku, z rozhlasu l
z televlzie. kde sa doslaf p rezentova l s názvom Camerata slovaca. Tvori ho 21-člo n·
ný komor ný orc hester. zložený z č lenov orc hestra SND a SF, u melec kým vedficlm a
d irigento m sú boru je dirigen t opery SND
Viktor Málek. Toto pr iebo jné a umelec ky
fundované hudobné teleso predstavuje sa
bratislavskému publiku v SND, kde hudob·
ne naMudovalo komickú operu Georga Philippa Telemanna [ 1681-1767 ] Pimplnone.
v réžii M. Fischera. pod ta ktovkou V. M61·
ka . ms scéne P. M. Gábora. V druhej č asti
to ho to opel'!téhp vecet·a, l~to r é h o pr emiéra
bo la 3. febr Uára uvied ol d irigen t Z. Kullle r
s režisérom B. Kriš kom na scénA L. Vy·

a Zemanovského Zázrač n ý vozlk bol odmenený jednou z
cten. je to vs kutku pe kn ý
úspech, pretože z vyššie s pom!nan9ch p rlčtn put·oto neude·
llla ani jedn u prvfi cen u.
Ktort zo sklad ieb uvedených
v Jihlave by ste si vybrali do
svoje j dis koté ky, keby bola na·
bratá oa gramoplatňu '1
Do diskoté ky zatial asi ťažko ,
p retol!e na platne tieto skladby
neboli na hraté celkom určite.
Celú súťa ž však nah rával rozh las. a tak ie možné. že sl bud em môc ť znovu vypo čut vel mi
vydarený cyklus det ských zbo·
r ov Il ju Hurnika Scény. Táto
s kla dba sa zrodlla na podnet
tvorivej objednávky jthlavs ke1
s úťa že z ro ku 1972. Scény boU
predvedené n es úťa žn e. a le patrili rozhodne k najkra jšim zá·
žH kom z to h o r očnej Jihlavy.
O. KOVAAOVA

chodila operu B. Bart6ka Modrofizov zámok.
Komor n9 s úbor pri SND sl vzal d o svoje j
umeleckej ná plne malé Inštrumen tá lne, vokálne, hudobno-dramatické, melodramattc·
ké a ta nečné skladb y zo vsetkých obdob! a
z pr odukcie s vetovej l domá cej. Dosial uvte.
dol v rozhlase 1 televlzll diela Bendu, Mysll ve čka. Stamlca, Zimmermanna , Pur cella.
Scarla tttho, Vivaldiho, Pergoleslho, Clma ro.
su, Teleman na, Alb Lnonlho, Btbera, Torelllho, Bocch erln!ho. Ra meaua, Lullyho, Händla ,
Bacha, Glucka, Haydna. Bee thovena a dal·
steh.
Na s nímke po h ľad na súbor so sólistkou
opery SND G. B eilačk ovo u a d irigentom
V. Má lkom.
(ab)
Snlmka: M. La jcáková

e Problérny estetll{y a s u č as
ný ideolog ick9 boj je názov seminára, ktorý dila 17. XII . m. r .
us poriadala - z poverenia Ml·
n isterstva š kolstva - Katedra
estetiky a estetickej výchovy
na FF UK v Bratis lave.

e

Klavir istka L. Majllngová
mala dňa 23. Xl. m. r. klavlrny
recitál v Dome CSSP v Br a tislave. Na programe boli Bartókove, Rachmanlnove , Sčed rl
nove, Slonlmského, Cikkerove
a Suchoi'love s kladby.

e

Ko morn9 koncert z tvorby
s kladaterov.
ktorý
usporiada l ZSS 19. XI. m. r.,
predstavil Moravské kvar teto a
M. B oháčovfi (soprán), klaviristov Z. Kožtnu, J. Hálu, B.
Pldermanovú a J. Fouska ( lesný roh ). Na kon certe odzneli
sk lad by: Jli'l D voi'áček - Due
per dua, Due rondl per corno
e plano. Miloš Vacek - Sonače sk ých

ta dra ma tlca per piana, Josef
- Kvety jasmlu u, Ka·
rei Horký IV. s láelkové
kva r teto.

B o háč

• Mes tský v9bor Národného
frontu hl. mesta SSR, Mestský
výbor Slovenského zvli.zu proti.
fašistických bojovnfkov, Mestský dom kultúry a
s.ve ty,
Mestská knižnica, Mestsk ý výbor Matice slovenskej a Slovenská filharmónia v Bratislave dôstojne o slá vllt z~ver Mes iaca če skoslovensko-sovietske.
ho prtateJstva: d ňa 17. decembra 1973 v k mtcertnej sieni SF
usporiadali Slbnostný koncert.
Orchester Slovenskej f ilharm6·
nic dirigoval zaslfižilý u melec
Tibor Freio. Spoluúčinkova lt
recitátori E. M. Chalupová a
f. Rybárik. Od zneli d iela D.
šostakoviča a P. I. Cajkovsk6·
ho. Koncert bo l. sú č a sne darom
nášho prvého symfonického te·
lesa k Mesiacu prlatelstva.

SKOLA A HUDBA
Vznešený je cieY, k u ktorému smer uJú snahy učl tel ov h udobnej výchovy: pri·
v iest žia kov do čarovn ého sveta hudby, naučiť ICh chápat ju, prežfv ať, a tým
zuš rachťovať si, sprljemňovať cestu živo.
tom. Na dosiahnutie t ohto etela dostá·
va jfi u č itelia novú pomôcku, a to od
autora hodného najvä čšej dôvery; je nim
Ilja Hurnfk, v hudobných a pedagogických kruhoch známy sk ladateJ, k lavirist a, pedagóg.
Cielom autor a bolo vystavať pre deti
ces tu k lepšiemu chá paniu hudby, a t o
cestu nie kamenistú, po ktorej sa potk ýnaj\1 a unavené čl unudené sa č a sto
vzdáva j(! ďalš ieh o pochodu, ale vesel ú a !liskavú, plnú humoru, vtipu a krás·
nych zálmkov. Zá žitkov t9m pfitavejšlch
a hlbšich, čim dlhšie po nej kráčajfi ,
čim zrozumitefnejšou sa Im s táva h udba, č o sa im na te jto ceste prihovár a.
Pri oboznamovani s reč o u hudby sa autor neopiera o množstvo faktov a hu·
dobn9ch poj mov, z nich použfva len najpotrebnejšie. Na prvé miesto kladie
z myslovú s kú se nosť - po č úvanie h udb y, ňo u akti vizu je deti a rozvila tch hudobné myslenie .
Autor vybral bohatý a pestrý hudob·
n ý ma teriál, metodicky usporiadal, po·
spájal s prievodným slovom a cyklus rozd elil na osem platn!. U veďme Ich názvy a stru čný obsah:
I. Co uml hudba. Poznávame orchester,
k torého jednotlivé nás troje sa predstavujú prlltehavýml. č a sto vtipným! melódiami. Dozvedáme sa , č o všetko vie hudba; autor vyvracia úzko chápaný a nes právn y názor, podla ktorého hudba len
s upluje Iné umenia. - Il . Od jednoho
do sta. Tu sa preds tavu j(! po sólistovi

r ozllčn é

druhy k omorných sOborov. a orchestrov. Autor usmerľíuje pozornosť na
odlišnú farbu nástro jov a nástro jových
s kupin. Potom prechádza k vokálneJ hudbe : od sólistu-s peváka ku zboro1n; napokon ku s po jeniu orchestra so zborom .
Vtipná prlhoda o klarinete a nazretia
d o · tvorivej práce skla datera u jas n! pos lu chá č ovi, aká dôležitá 1e s kladatefo va

dokonalý. Potom poču jeme u kážky v Interpretácii vynikajúcich umelcov. Na dok ončen i e -je vtipné rozprávanie o tom,
kol ka cvičenia a trpezUvosti sl vyža·
duj e bezchybn9 prednes hudobnej s kladby. - VII. De jiny (1. str. ), inspirace
[2. str.). S tru čná prechádzka od baroko·
véh o obdobia po dnešok dáva prflež ltosť
ooznávat. ako sa hudba ča som men!. Au·

Ilja Hurník: Umení poslouchat hudbu
Vydal Supraphon v spolupráci s Cs. hifi-klubom
vorba najprlmeranejšlch nástrojov a ob·
sadenia. - Ili . Z i!elto se dl!lá hudba ;
rytmus. - IV. Melodle, harmonie, poly·
tonie; dynamika. Tieto d ve platne vedú
k poznávaniu výrazov9ch prostriedkov
h udby, a to opä ť p ros trednlctvom prlllehavých hudobných u ká žok a sprievodné·
ho slova. Poznávame rozličné r ytmy; započúvam e sa do rozllčn9C h melódii, k toré vyvoláva jú od llšné pocity; poznáva·
me, že podfarbenie me lódie harmón iou
ju obohati, pravda, ak Je harmón ia volená s vkusom; poč íivaním niekoľ ký ch
prikladov sl ujasnime pojem polyfónte.
Napokon autor usmerňuje pozorn osť na
d ynamiku a jej filohu v hudbe. - V.
Kontrasty. Úlohou te jto platne je ob jasn i ť, čo je kontrast v hudbe a a kým je
účinným nástro jom hudobného výrazu
Poznávame, ako kontrastu jú medzi sebou
vety symfónie, ale poznávame kontrasty
af v Jedne j vete. - VI. Jak se musi hr6t.
Tu sa dozvieme . na čo vše tko musi kon ·
certný umelec d ba ť, aby jeho výkon bol

tor uvádza na jtyplckejšle znaky hudob·
ného sloh u jednotlivých obdobi. O tom,
čo Je Inšpirácia, a o rozličných podnetoch k tvorbe sa dozvieme z dr uhej
platne. VIII. Zkoullf se (1. str. ),
malý koncert (2. str.). Posluc há č má
zod povedať na otázky s úvisiace s počó 
van!m predch4dzajficlch platn!; potom
nasledujú hudobné u l~ áž ky už bez sprie·
vodného slova - malý koncert.
Ako pomfife tento cyklus skvalitnil
počúvanie hudby v ZDS '? Ukazuje uč ltc·
rom cestu. a ko možno s hudobným ma·
terlá lom cit livo n a rába ť, ako ho spristu pň ovať žiakom, a tak !ch viest k pravém u hudobnému vnlmanlu. Spôsoby použité autorom cyklu môže učltel aplikovať na hudobný materiál, ktor ý sl sám
naplánoval na predhrávanle.
Zaradenie celého cyklu do hodin po
vinnej hudobnej výchovy d aktorého roč ·
nika. pravda, nemôžem e odporfiča t. ve ď
učite f te prfllš stiesnený nedos ta t kom
č asu a viazaný učebný m i osnovami. No

v cykle te mnoho i1sek ov, ktor6 mOf e
s učebn ý m! osnovami zladiť a Ich predh rá v ať ; také sO napr . pre deviaty ro č ·
nik čas ti o výrazových. prostriedkoch
hudby, o hudobných slohoch, o IX. symfónii L. v. Beethovena. Takéto fisek y
mo2no ná Jst v cykle aj pre nižšie rot!·
oll<y.
Na nlektor9ch platniach p vedené vti pné p ríhody z a u torov9ch ,.Pribehli tedn6
kapely" u~ v najnlžšfch ro čnlkoch možno 1použ1t n a v ytváranie ú pr imného zá·
u jmu o hudbu. No natmH v t ýchto roč
nlk och s a musl učtter postarať o to, aby
český text cyklu neprekál!al zrozumltelnosti; n iekde stači malé vysvetlenie p red
počfivanlm, Inde treba slovenské znenie
na plsa ť na tabulu, aby lahšie pochopenie textu u možnilo lepšie silstredlt po•
zornost na hudbu.
Cyklus možno na jlepšie p oužiť v záufmov9ch krtlžkoch po čt1vanta h udby; tu
sa mOže v y počut celý cyklus, ale aj tu
hlavným člnltelo m ostáva učtter, on má
vytvorit pred p o čfivan!m potrebnú atmosféru o čaká vani a pekných zá~lltkov, on
us merňuje rozhovor žiakov o vypočute j
čas ti cyklu, uváž!. ktoré skl adby, ak s ú
v cykle u vedené z nich len úryvky, sl
o bstará a pred hrá ~lak om celé a tď.
Napokon
pripomienka : odporúč ame
na h r ať cy klus na magnetofónov(! pás k u
a t\1 použivat pri predhrévan l; na jmä
v ~kolách s v!tčšim p očtom paralelných
tried sa platne r 9chlo obohrajtl, Má to
a j ta výhodu, že pri predhrávanl len u rči tých Osekov fahš!e lch nájdeme na
páske ako na platni a presne jšie nas tavlme Ich začiato k. Nahrávka, prav·
da, musi b yť kva litná.
EDITA VISNOVSKA

Interview HZ
s Oldrichom
Flosmannom
Pri aedhnef nAfitna lleakého kle·
....,, Oldrlche Floamanna (nar. 19251
Y lretlallwe uanemeoall sma z ro1ho·
Vl,.. 1 umelcom o jeho tvorbe, a le l o
Jl'8'-la1Detlke nallch hudobných kultflt:
V o.tetaom hla vyvola lo po íoruo sť
t ele aodle dielo - 11. hullový koncert,
ktort dm utledol t1lAvny André Gertler
11 Prdakej je rl 1973 ..•
MOj obdiv k BartOkovef hudobnej re·
e•. ktor~ napokon cťtl ( llf v niektorých
mojlch kompozlclách, ma vlastno zbi!·
!1! s hu~listom A. Gortlorom, ktorý st
odomna tento koncert obJednal. S Bar·
tOkom ma do Istej miery zbllíu1e expre·
alvnosf a 1naha o vefkó výrazovO mož·
nosti. Z toho aspektu som 1 mOJ koncert staval tak, aby st A. Gertler, zná·
mv bartOkovsky Interpret ,.priSiel na svo·

• Vedenie operného a
baletného s6bo ru SND
začiatkom
roku
1974
spresnilo svoJe plány do
konca sezOny 1973-74 a
pre začiatok buduce( se
zóny 1974-75. Slod pre
mlér budo takýto: 23.
marca Verdiho Trubed4r
pod tak tovkou v. Málka
a v réfll J. Gyermeko; 20
&prlla Chal!aturlanov bo·
le t Oajané v réžii a v
choreogram F. M. Jolo
•'ana; 8. funa Gorahwi·
nova opera Porgy a Boss,
ktoru hudobno na!tudujo
zllsl. umelec T. Frošo a
poh ostinsky rožfruje G
Loh&o z Llp~ko. K Roku
i:e,kef hudby pripravili
tloto podufatlo: od 2.9. murca Pre hliadka dlol
l!eskfch s kladatefov uv6·

dzanfch • SND (Smetil·
na Pred ané nevesta,
Dvorúk - Rus11lka, Ned
bal - Z rozprávky do
rozpr6vky, Martlnú
Grécke paste, Janáček Vec Makropulos); Kon·
ccrtné
m11tlné z diel
Bedi'icha Smetanu a na
pokon 9. 111. pohostinská
vyshipenle Stá tneho dl·
vadia z Brna a Jané l!ko·
vou operou Llilka Bys·
trouilka. Tieto podujatia
organtzu (o SND so Zvll·
zou1 s lovensk~ch sk lada.
tofov a Zvllzom s lovan·
ských
dramatických
umelcov.
ľnl
začiatok budúceJ
d ivadelne J sezóny chys·
lá sa na 31. augusta
s lávnostný baletný pro·

gram na počesť 30. v9ročta SNP, ktorého Ostredným bodom bude pOvod·
n9 balet zasl. umelca M.
NovAka Baleda o atrome.
V oktObrt uvedie opera
Beethovenovu operu FI·
d éllo a v novembri celo·
~ t4tnu
premiéru opery
sovietskeho autora Ota·
ra Taktakllvll lho Tri l l·
voty. Balet na!ltudu(e pre
t ohoročn é
BHS Prama·
lloo J. Bendu.
Poktar Ide o budúco·
r očntl Prabkll jar, pri·
pravufe sa zájazd opery
SND do Prahy s dvoma
profllov9ml Inscenáciami
Hrou o lbke a smrti od
nár. umelca J. Clkkere a
Janáčkovou operou Vec
Makropuloa.
(abl

Hudobnú lnlormal! nó s tredisko SHF usporiadalo v dňo ch 8. a 7. decembra
stretnutie dramaturgov československých symfonických telies. Okrem dstup·
cov SOCR v Bratislave a Slovovenakej filharmón ie sa tohoto podujatia a61last·
olli dramatur&ovla :r; Ostravy, 1 Prahy, z Marláoakych Lb nf, :r; Karlovfch Va·
rov. Po:naof hos lla HIS pol!as dvoch dol ab10lvovall program, ktorého ťlllako
spo č(valo v prezo otécii oovifcb symfonických, vok61no·symfonlck9ch a kon·
certantn9ch skladieb sloven ských skladaterov, ako l doalal nereallzovanfch
skladieb veoonnýc h 30. výroči u SNP. V rémct prebrhok odzneli diela J. Cik·
kere, 1. Hrul ovakého, D. Kard ola, J. Kowelakého, A. Moysesa, A. Ol!eoéla,
E. Sucboi1a, T. Salvu, J. Slxtu. Mnohé zo skladieb prHomnl dramaturgovia vysoko ohodnotili a vyslovili priania zaracllf Ich do reperto6ru olml aastupovaofch
teliH. Najlepllm dokuom wydarenostl akcia bola neform61oe, p rlatelak6 a t·
moafére, spokojnosť z6t aatoených a vleobeco6 p rianie, aby 11 podobo6 stret·
outia v bud6cnoatl stali tradlclou.

Jt".

Zbav6rame u oa p ôda Slovonsk6ho
••dobatho f ondu . . . Aký je viii n ázor
aa vfyoj allhaoaj alonnske j hudby?
Nechcem sAm hodnoU{ vývoj, alo t>O·
dfa toho, l!o poznám z českej čl slo·
venske! hudby, m4m dojem, že sl nB§a
hudba z!skava čoraz väč!Uo uznanie a
prtsvedčuje o kvalitách a di fe rencovanom spOsobe myslenia Jednotlivých tvor·
cov. Preto sa ml vldf, že treba na valu ot4zku odpov edať jednoznačne poz!·
tlvne.
Ce '? ate ahrhll pre leplle 1blllonle
1 ,.aaeale llHkej e aloveoakej hudobnej
b ldry?
NajdOle~ltejš le Jo poznávať ~a medzi
Hbou, vzAjomno sa lnformovat, vedlot,
eo pl§ame - a tak sa dostAva( k pO·
znhanlu naše( huclby. Občasné hranie
na!lch skladieb ncnahradl dobré brat·
skt kontakty 11 ozajstnO vnlitorno ra·
dos( zo vzAJomnl!llo umeleckého pozn~·
\llnla sa. V te(to oblastl sll ešte velké
rezervy.
Slcrveaakt fnltlt6cie (napr. rozhlu,
erabenr61ne t e led l začl nejlí obfecln6vat
1evt ekledby •l u l!esk 9ch autorov. Ako
IIOIAaotlte tito lolclallvu ?
l to Je dobr? priklad pre spol očnú
pr6cu a pre spoločné hodnotenie novej
tvorby. Nebolo by márnou lnvestrclou
preskOmaf sltu~clu v tejto oblasti: čo
11 mOfe alte pozltlvneho sprav!( pre
vú(omn6 hudobné spoznávanie sa. Mož.
no, fe by sma dospeli k zau(lmav9m po·
lllllkom.
·6·

Oi!a&tnicl stret·
11utia
dramaturgov: E. Drlf.
ková
(Opur
musicum),
dr.
l.
1-llaud ček
(Cs.
r ozlllar
Pra/ta) a dr. 1.
Stolaŕll'
(Ja.
nóčkoua filllar m6nla,
Ostrava).
Snfmke:
A. Smotlák

lladtter CF, zaalá!Uf umelec Jiff Pauer o

Ceskej filharmónii a jej najbHžšej perspektive
(Pokračovania z 1. str. )
Prabkej Jerl 197f a na začiatku ďalše !
seZOny v boaťovanl oa festivaloch • Br·
H 1 Y lretlslave. Rok čes kej hudby, pri·
rodzene, programovo pl'edznačuje aj verU zahraničné zájazdy do Rakúska ( aprll
1974) a clo Japonska (jún 1974) atď.
Sil tu však ešte ciele, ktoré CeskA fll.
llarmOnla sleduje dlhodobo a ktoré no·
mofno prlplsaf lb6 roku 1974, ale na kto·
rt nemožno ant v tomto roku zabúdal:
11 rietkých okolnDIItl l!u oajleplle repNRatoweC hudobnll kullllru soc ialist ic·
Wlle C..koalovanska, a6stavne vytváral
..Jtfllouejlle podm ienky pro poaaúva·

Jubileum

nie n a jvii člfch hodo6t hudobných kul·
Ilir z bratských aoclallatlckých ltátov naJml 10 Sovietskeho nllzu - l z ostat·
ných vyapelých aemf, prlaplevať k výme·
ne týchto hodnOt a k rozvoju stykov o tak aCli!asne tiel myslloC na noje lllo·
hy doma, na noJich verných posluchá·
čov l na výchovu nového, mladého obe·
censtn.
Jill PAUER

Z tvorby skladatcra - zasHižilého u·
melea Jli'fbo Pauera zaznamenávame naj·
noville opuay, z rokov 1971-73:

~eskoslovenskej

Canto Festivo, alboosto6 pred ohra pre
velký orchester
Cento t rlate, tri plesne pre s t redný
hlas a orchester
Trompetlna, koocerto6 akladba pre
tr4bku a klavlr
Koncert pre tr6bku a orchester
Symfonlck9 prol6g pre welký orchea·
ter
Musica da Concerto pre 13 dychowých
oiiltrojoY
Ryby a konfcl, detské zbory s kiiVI·
rom oa s lová }' r . Branislava
Labuti plaell, pre ollll mulskf hlas •
orcheater

hudobnej agentfir y Slovkoncert

V službách socialistickej kultúry
D.

z4bavno·umelecke( l!lnnostl v~dy
Oblas(
patrila - a al v sOč asn ostl potrf k nafdOle.Zitef§lm úsekom pr6ce agentú·
ry. Od svojich agonláfno·sprostredkova·
tllských začiatkov 11 tzv. metodickej po·
moci kra jom (spred plltnástlch a nes kor.
lieh rokov) prešla vlacer9ml organlzač·
no-i trukturálnyml a Ideovo- koncepčnými
amenaml. Vo svojom jadre vfdy siO~IIa
úu(mom socialistickeJ spoločnosti. al
keď llberallstlcké tende ncie pred augus·
tom 1968 nevynechali ani túto oblast
člnnosll. Skody spáchané v obdobf krt·
aov~ch rokov sa negaUvne prejavovali
doat hlboko 1 v roku 1970/71, a! vede·
nie Slovkoncertu urobilo al tu opatrenia
na ozdravenie celel oblasti zábavn9ch
prorramov.
Pri nedos tatkoch a problémoch treba
vlak vidief t mnoh6 ú spechy a pozltlva:
• oblasti azda najmasoveJ!Heho hudobné·
ho Unru - v populárne ( plesni - sme
pros tradnlctvom dnes uf medzln4rodnP
vtznamnel Bretlalavakej lfry dosiahli za
fll osem rol!nlkov takt velký Ospech
o akom sa nikomu ani nesnlvalo. Na IBI
p6dlu sme umelecky reprezentatlvnym
spôsobom umo2.nlll nielen vznik desia tok
aov ~ch pesničiek, ale predov~etkým sme

umožnili tvorivO konrrontáclu mladého
soclollstlckáho umonia s vyspelým tvo·
rlvým lnterprelal!ným umenlm okolitého
sveta. A čo je na(dOiefllefšle: našl tvor·
covla a Interpre ti obsiAli viac ako čes t
ne e Bratislavská lýra sa s tala odrazo.
vým mostfkom pro š tart tých naflepšlch
medzi európs ku čl svetovO elitu.
V súčasnosti sa neobmedzujeme lba
na be~né sprostredkovBnle exlstu(Oclch
progt·amov, ale na pOda centr41nel dra
matur&le vytvárame vlastná, Ideovo-ume
lecky n áročné a dramaturglcko· koncepč ·
ne premyslené programy, ktoré dlstrl·
bujeme ako programy vzorové, existujú·
ce v naše( centrAlnef starostlivos ti na
základe exkluzfvnych zmiOv o spolupr4
cl. Prostrednlctvom takto koncipovaných
programov máme za sebou početné úspechy a( v zahranlčf. l keď pri dovoze za·
hranlčn9ch programov sme nemali vždy
šťas tnú ruku, zo socialis tických kra(fn
sme priviezli Ospošné sovietske skupiny
ako Vesou chlapci, Spleva]Oce gitary,
Bleloruskl pesnič kári a Iné, z BĽR •O·
bory Mladosť a sku pinu Emila Dlmltrova, z PĽR súbory NO TO CO. Beml·bek,
z NDR Freda Frohberga, Slegfrlda Wa lendybo a Pllhclys, JUrgena Waltera, ako

af Ospešnll revue TancuJeme sto r očiami.
Stálymi hos foml na slovenských pódiách
sQ programy českých u melcov poprad·
ných mien K. Gott, E. Pllarov6,
H. Vondráčková, V. Sptnarová a mnohé
ďal šie .

CJNNOST HUDOBNIKOV Z POVOLANIA
Ako smo uf uviedli, v zmysle zékona
81 starostlivost o činnost hudobnlkov
z povolania preš la do KoncertneJ a dl ·
vadelne( kanceiArle. Tak dostali hudob·
nfcl z povolania 1ednotného zamestná.
vatela.
Po vyrle§enr v!letk9ch admlnlstratlv·
no-technických , pracovnoprávnych a do·
d4vatelsko· odberatelsk9ch vzťah o v za.
viedol s a pracovn? s ystém hlavne v
otá?kach p14novanta a zostavovania hudobných sOborov. V roku 1962 vyšla od·
borovA organizácia 1 lnlclatlvou vy č le 
niť činnos t budobnfkov z povolania z
KDK a s po!ladavkou zriadiť pre t Oto
oblast samostatnt podnik, ktorý by bol
schopnt celO problematiku rieši( k spo.
kofnostl. Výmerom ministra kultdry SSR
vznikol l . l. 1969 samostatný podnik
pod názvom Slovt6n. Po polclruharočneJ
č.

Z PRODUKCIE
PANTONU
Vydautefatvo PANTON pripravilo pre
pulty nallcb predaJni s notami nlekofko
nbko•, ktoré oplt spestria Ich v9ber.
Nlektor6 :r; nich posiO!Ia poslucbAI!om
umeleckých lk61, ktorým do bežného re·
perto6ru alte ch9ba aOI!asná domáca
skladba.
Prvé dva zvllzky sO ur čené klavl rls·
tom. Sonatlna C dur Ivana ltezál!a
(vznikla v roku 1959) je prlfažllvá sym·
patlckou, dobre zne(Ocou klavlrnou sadz·
• bou. Poslucháči konzervatOrll sl na ne J
vycibria zmysel pre pokn~ a prlehfadn9
klavlrny tOn, zrozumtte l né frázovania a
rytmlckO pregnantnos f. Z troch čast i
(Molto allegro, con brio; Larghetto; Al·
legretto amablle) fO In t erpretačne azda
najvďačneJ!lla posledné, ktoré okrem pO.
fltku z posluchu dobre vybudovaneJ
r9chlef časti prineste l Ožltok po strán·
ke technicke( vy!adufe toU~ maxi·
m41nu elasti č nos ť oboch rOk.
Vyspele(šfch klaviristov by mohol za·
uja( ďalšf zvllzok kolekcie
Son4te
V6clava Dobl6ila. Vznikla v roku 1940
s venovanfm Jaroslavovi Kromboholcovl,
ktor? fu v tom Istom roku po prvt raz
uviedol na pódiu. V roku 1973 autor po·
drobil SonAtu revfzll. Bude v y h ovova ť
t9m Interpretom, ktorl ma!ll zmysel pre
polyton4lnu a atonálnu skladbu, Dobl6!1
stavia proti sebe kompllkovBné r ytmy
v r ýchlom tempo (trioly, kvlntoly 1 vy§.
!lle l. s kladba pro to predpokladá zrelé·
ho, technicky 1 muzikálne vyspelého hrá.
ča. 17·mln0tov6 Sonáta mé tri času: Al·
legro; Moderato; Allegro molto.
Coocertloo Jeroalau Podelvu le ur·
čené pre nevefml tradičné komorné zo·
skupenle - dYoja husll • klavfr. Sk lad·
ba bola skomponovaná v roku 1972 a
ocenená v (ubllejnoj súťaži Ceského hu·
dobného fondu. Podešva venoval Concer·
Uno ,.Svým mladým pi'áte!Om - poslu·
chačQm
konservatoi'e v OstraviM, ta
znamená, fo v ne( opli( ná(du výborn?
materiál pre obohatenia ropertoáru al
ostatnf rovesnfcl a kolegovia ostrov·
sk9ch konzervatoristov. Vlollno I. a VID·
lino U. preds tavuje naozaJ Iba partltOro.
vé označenie, pretoZe v skutočnosti oba.
ta huslisti l klaviristi ma jO v Concert!·
ne rovnaké právo na uplatnenia svoje j
technicke! pripravenosti l hudobne! vv·
spelostt
V revrzu profesora Josefa Chuchru vy.
chédza v PANTONe ďa l šia skladba pre
ln§trumentallstov, ktort na aktivitu VY·
davatelstlev čakalO eko jedni z naJne·
trpezllve(§fcb pre Yl olonl!ellstov. Je
to opli( sonátové dielo (Sonáta pre vlo·
lool!elo a klavlr) Lubora B4rtu. Napi·
sal 1u koncom roku 1971 ako svoju poslednO komarnO skladbu. Al této bola
poctená cenou v lublleJnor sQfaZI Cos·
kého hud obného fondu. V troch častiac h
- Allegretto ; Lanto; Allegro vlgorosoautor v ystihol a vyufll všetky melodické
a technické mo~nos tl a danosti tohoto
sláčikového nástroja, bude to teda pre
čelistov Iste v1taný prfras tok do komor·
ného r epertoáru. Son4ta vy~adu!o ruli·
novaného a skOseného klaviristu.
DAOMAR KOVAROVA

činnosti te jto organlz4cle došlo znovu
v auguste 1970 k zrušeniu SlovtOnu a k
oplltovnému začlen eniu činnosti hudob·
nfkov z povolania do Slovkoncertu.
ZAHRANICNO· AOENTÁ2NA CJNNOSf

Osobitné postavonle v činnosti Slov·
koncertu za u p lynultch 15 rokov mé Je.
ho zahranlčno -agentá!na činnost Nie
azda pre Jef osobité, samostatné zame·
ra nte v r6m ct Slovkoncertu, preto~e. na.
opak, l léto činnos t nadvll zufo na zA·
kladné ciele kultOrne( politiky Slovkon·
certu
postavi( umoleckO činnost
(koncertnO l zábavno-umeleckdl do slu·
fleb rozvoja národne( a socialisti cko (
kultOry doma a upevtlovat vztahy nat·
mil so soclalls tlck9ml kriiJinaml ako t
kraflnaml nesoclallstlck?ml na1m11 ces·
tou výmeny kuttornych hodnOt a uplattlovanfm né!lho socialistického uml'nla v
zahranlčf. Do roku 1969 však Slovkon·
cert zahraničnO l!lnnost samostatne ne·
vykonával, ale bol odkázan9 na spro·
stredkovanle v?vozu a Importu jedino
na Pragokoncert. dovtedy (odlnO mono·
point) 11111
• 1 A.I!OntOru pre cfJ !ú re·
publiku. A2 federatrvne usporiadanie
CSSR zabezpečilo l v te(to oblasti v?·
znamný obrat k pozltlvne jšlm podmle n·
kam l výsledkom.
V9mer mlnlstr B kultOry SSR z r 1969
stanovuje, fe Slovkoncert fo opr4vnen9
z abez pečova ť kultúrne styky so zahrant .
čfm v hudobneJ a divadelneJ ob lo ~ tl na
kom erčneJ báze, realizuJe tOto člnno~t
podfa z4k ona č . 81/1957 Zb. a Zákona
l!. 82/1957 Zb. a podla osobltn9ch nortAm
(Dokonl!enJe na 4. str.J

SLOVEN

Á FILHARMONIA
1. -7. :XII. 1173

22.-23, Xl, 1173
Poslucháčov

sl Sfoyenskf komornf orchester (um. ved.

B. Wa rc hal ] ziska! hned úvodnfm Vivaldiho Ccincer tom

grossom d mol op. 3, č. ll z .,L'Estro armonlco", ktoré
(až na malé detaily] sa nieslo v citlivom vybrúsenl
a premyslenf celel koncepcie, nehovoriac o perfektneJ
technike. Nielen v tejto skladbe, ale l v ostatnfch programovfch čfslach som mala do jem, že .,warchalovct"
pt•erastafú do ďal šieho umeleckého štádia. Neraz ostré
sláčiky sa pomaly z hry vytrácajú, stávajú sn mllkšlml,
tón nadobúda väč šie farebné spektrum a umelci s a snažia o premyslenejšlu - zaokrúhlenejšiu - stavebnú
l!nlu. Odzrkadlilo sa lo najmä v pomalých č astta ch,
ktorfch Interpretačné stvárnenie v starej hudbe je verml náročné a podla nich sa č asto url!uje l kvalita
umelcov. Albinoniho Koncert pre hoboj a orchester
d mol, op. 9, č. 2 hral Joze[ Hanulonkf, člen SF v Bratis lave. Jeho prejav bol decentný - vládne peknfm, vyrovnaným tónom, žlaf, nevyužil všetky technické a vfr azové možnosti nástroja. Hoci Al bin oniho koncert ne ·
patri k vrcholným dielam a u tora, predsa by bolo mož·
né umeleckým podanfm dokresliť a podčlarkJlttf nie·
ktoré pasáže. A navyše - nežnf tón hoboja sa často
strácal v priestore. na komorné koncerty privefkef sálv
Rodu ty. Podobne by sa dalo h ovo riť al o Bachovom
Koncerte pre čembalo a komoruf orchester r mol. Tu
bola najvllčšln chyba v samotnom nástroji, ktorý na
prvom koncerte viac "klepotal", než hral, a v druhý ve.
čer bolo možné na ľlom Iba hrat. no ťažko hovoriť
o možnosti pre umeleckú kreáciu čemballs tu. Vari naj·
väčš! obdiv sl zaslúži významný európsky čemba ll st a
Hans Pisc hner, ktorý sa podujal hrať na takom nfl·
kvalitnom nástroji. Bachov kon cert prekypuJe prekrás·
nyml melod ickými nápadmi. ojed ine lým rlešenfm pomalej vety - postavenej práve na čembalovom s óle s plz·
zl catovým sprievodom. Zlaf, ani sólista, ani súbo r nfl·
mohli za ta~ýchto technických ťažkosti predviesť dielo
s dokonalosťou, na ak(t sme u nich zvyknutl.
Vrcholom večera bola druhá polovica pro~ramu, v
ktorom uviedol Slovenský komorný orchester dve Conceria grossa č. 7 a č. 12 z op. 6 od Georga Friedricha
Hä ndla : do detailov prepracované vety, premyslená sta·
vebná a výrazová koncepcia rýc hl ych , al e e~te väčš mi
pomalých časU, nesúcich sa majestátne, ale bez ťaž 
kosti, dôstojne, s eleganciou a kult iv ovanosťou výrazu.
E. CARSKA
29.-30. Xl. 1973

Koncert orches tra SF bol dramaturgicky zauj!mavý
h lavne málo známym Koncertom pre klavfr a orchester
D dur op. 13 Be ntamina Brlttena, zaradený m do pro·
gra mu pri prfležttosll 60. výroč ia narodenia sk lada teľa.
Toto rané skladatefovo dielo ( koncert vznikol r . 1936,
revidovaný bol 1945] je formovo netradičné, obsahujúc
§tyri náladovo kontrastné časti. Brllten, sám dobrf kla·
v lrlsta, skomponoval náročné, na technické, fyzic ké l
výrazové dtspozfcle In terpreta, na dlsclpllnu v súhre náročné, no "klavlristlrké" dielo. čo Inter pret najmä taký
skúsený ako Klá ra Havlfková, oceni. Svoj part mala
staros tlivo a preclzne pripravený, tak Isto dirigent La·
dlsln Slovák viedol Slovenskú filharmóniu skúseným
gestom. Snáď by sl In terpretácia predsa len bola vyža·
dovala vllč š le dynamické a náladové kontrastv, väčšiu
'di ferencovano s ť klavfrneho tOnu a uvofnenejšf prejav.
Jubllantom večera bol 1 Aram Chal!aturlan, ktorého
Slávnos tná poéma zaznela pri prlležltostl jeho 70. na·
rodenfn . Je to dielo vznosné, ako vyplýva už z názvu,
teho melodický materiál obsahuje rôznorodé prvky,
folklórne 1 populárne, kladie na dirigenta a orchester,
hlavne po r ytmickeJ stránke. nemalé požiadavky, po výrazoveJ stránke je hudbou jednoznačne slávnostnou,
optimistickou.
Siedma symfónia i:I mol, op. 70 Antonfaa Dvoi'6ka te
pravým proCllom skladateľa v teho tvorivom zápale,
bohastvo Invencie, Inštrumentácie a zmysle pre abso lutne formy. Slovákovet Interpretácii nechýbal zdravý roz.
let a cAllstvost diela 1 prepracovanie detailov vyzneli
rovnako presvedčivo. Orchester hral celý večer mimoriadne čisto b ez rušivých lntonačných a rytmických ka zov, no hlavne v Dvorákovi mohol ukázať tieto svo je
prednosti..
V. fiTNA

(Dokončenie

z 3. str. )
v tom, aby táto
ChBl'akter kul·
túrno-polltlcket a umeleckej reprezentli·
cle a pri dovoze bola v súlade s umeleckými a kultúrno-politickými kritéria·
ml stykov CSSR s o zahranlčfm.
Týmto rozhodnut!m ministra ku ltúry
SSR zlskalo at slovenské Interpretačné
umenie nové možnosti samos tatného roz·
voja výmeny umeleckých hodnllt 1 i uými krajinami s o zretefom na lpeciUck6
potreby rozvoja sloven sk e j kuiUíry.
Po pravde treba však uvi esť, že v ča 
se vydania oprávnenia o zahraničných
kultúrnych stykoch nebol Slovkoncert na
túto či nnost ant kádrove ani materiálne
dostatočne pt•Jpravený.
V rokoch 1970-71 prejavufO sa a j v
Slovkoncerte v tomto smere výrazné, pozltlvno zmeny:
- zahraničné oddelenie sa začfn a do·
plňovaf ctefavedome a plánovite podla
zásad o kádrovej a personálnej práci;
- upevt1ujú a rozširuj(! sa bratské Internacionálne zvUzky s agentOraml so·
clallstlckých š UHov, predovsetkým s
Goskoncertom , ZSSR;
- robi sa premyslená selekcia zahraničných partnerov
v nesocialis tlckých
štátoch (za pomoci MZV);
- zastavuje sa živelnosť vo vývoze ;
- Import sa prls ne determinuje zahranično-politickými záuj mami a požla
davkaml kultúrnej politiky v sOiade so
záujmami vrc:holných kultúrno·polllir
kých l n~ tit t't clf SSR.
Kon s olldučné usllle v roku 1971 sa
umocňuje vydanlm novébo ~ta tt1tu Slovťíprav, ktoré spočlvajú
činnost mala pri vývoze

a

Sympatlckf mladý anglický dirigent Christopher Sea•
man je už pozoruhodnou a vyhranenou umeleckou osob·
nosť o u. Jeho tem perament Inklinuje k lskrlvostl a tak
na jeho výkonoch upCttava v prvom rade zmysel pre
živý rytmus, ktorý je zárukou presvedčlvého pred ve·
denla. MelOdle modeluJe dynamicky s citom pre
vrcholenie a u volňovan ie Ich napätia . Seamanova Interpretácia neunavuje ani pri prlpadnom viacnásobnom
o pakovanf tematických nástupov. jeho bohato dlspono·
vaná t vorivá I n ter preta čn á fa ntázia nachádza prakticky
v každej h udobne J fráze vhodn f priestor pre sebauplat·
nenle. Seamanov zmysel pre presné kres lenie detailov
pri súčasnom postihnut! celkovej s tavebnej Hute uplatnil sa v plne J miere pri podani punktuallstlckej In tru·
men tá cle Bachovho Rlcercaru, uvedenom pri prlležitostt 90. výročia narodenia Antona Weberna. Táto ná·
ročná skladba patrila n ielen ku s kvelým dramatickým,
a le vďaka pohotovosti hrá čov, Ich technickeJ zda tnosti
a d lrlgentovej mra venče J práce l k vfznamnfm ume·
leckým prlnosom abonentných p odujat! SF. Slla nesporného Seumanovho talentu slávila svoj trium f aj v troch
ot·chestrálnych sk lcách .,More" od Clauda Debussyho.
Pri všetkej strhujúcej u ezprostrednostl mala urovei1 Seamanovho podania punc seriózneho a vyváženého zrelého
prfs tupu.
Je to už davno, čo sme na pódiu SF prt vltall vynikajú·
ceho klaviristu pror. Dietera Zecbllna z NDR. Jeho ume.
nte v poslednom časo prenikalo k nám tba ak prostcednlctvom znamen ltfch gramafónových nahrávok predo·
všetkfm Beethovenovho diela. Ai na svojom bratis lavskom vystúpeni Interpretoval Beethovena: jeho l . kon·
cert pre kl11vlr a orchester C dut·, op. 15. Zechlln je
vynika júcim hudobným architektom. Z pomerne pre·
clzne modelovanfch detallov v h ie rarchii jeho tvorivé·
ho zámeru sloJI na prvom mieste ú č inok . a pevná vý·
stavba celku. Tieto momenty vf datne u platr1o vai najmll
v prvých dvoch častiach koncertu.
13.-14. XII. 1973

SF dirigova l rakOsky dirigent Carl Melles. Určité sklamanie pripravila absencia s kladby .,Lontano" od G. Ll·
getlho. Ta k to sa dra matarglckým p r!n osom stalo tba ak
uvedenie kantáty Rtnaldo pre tenor, mužský zbor a or·
chester na text J, W. Goetheho op. 50 Johannesa
Brahmsa. Urči to u kuriozitou v porovnani s doterajšou
praxou bolo pr izvanie Prallkého mullkého abont : je
to teleso stojace zvukovo 1 technicky na vynika júceJ
arovnl. Tenorové sólo p red niesol člen opery ND v Pra·
he Jlr f Zéhradafl!ek. Sovietsky klavirista Rudolf Kerer
hral sólový p ar t CaJkonkého I .koncertu b mol, op. 23.
Pri všetkej vyspelosti technlckef, Kerer s ledoval v prvom r ade tvorivá zmocnenie sa hudobného prúdu, kto·
r ý budoval vefkor yso a presved čivo . Jeho poňatie sa
prldržlavalo ruskej tradfcle, k torá do popredia stavia
čr ty monumentallty. drama tlzmu, sýte! plnozvu čn ostt a
spevnosti. Dirigen t Melles preukázal tak pri Ca!kovskom
ako pri Brahmso vl temperament so sklon om k drama tickej hutnos ti až robustnosti. Oblu buje prfkre kontrasty, pod či arku j e pregnantnost rytmických Osekov s
výrazným dOt·azom na r ytmický priebeh skladby, Vý·
datne mu to pomohlo vo finále Cajkovského koncertu,
ktorého tempo nasadil Ker·er oprotl konvencii ovefa
t•ýchlefšle.
V, CIZIK

Vo viedenskeJ ~tétaef opere uYiedll Cajkovskt ho operu EUGEN DNEGIN. Kritika chvéll natmil Yýkon Petra
Mevena v tlohe Gremlna.
IGOR OISTRACH prijal tohto roku P"fkrát funkciu
l!lena poroty Medzlnérodaej hullovej s úta.l e Carla Fle·
s ch a .
V jtal t. r. sa

uekut~n(

koncertu, ktorf vyd6va minister kult (t.
ry SSR k l. l . 1971 a podfa ktorého
sa zahraničné oddelenie konštituuje a ko
z • hranlčný úse k s presne určenými prá·
Vllll! l a povinnosťami. na čele s námest·
nikom riaditeľa.
Ol!inkovan le slovenských umelcov v za hrani č ( sa podstatne nflilo a Y protokoloch so socialistickými a1entúraml
doatall sme molaoat uplatňovať ztudu
reciprocity at YOl!i takej obrovskej krafine ako je Snlets ky nilz s jeho velkým
potenci61om umelcov, ale aJ s Jeho verkfmi lmportnfml mo l nosťami .
Do prlamej súvislosti s rozvojom samostatnej zahraničnej agentážnej čln·
nosti Slovkoncer tu je treba dat l nebf
valý rozmach koncertného života na úze
mf celeJ SSR s možno sťo u usporadOvať
akcie mectzlnlirodného dosahu, ktorých
vyvrcholenlm sa ka ždoro čné hudobné
resttvaly - Bratislavské hudobné slávnosti a Bratislavská lýra. V ď aka zahraničnej agen tážnej čin nosti Slovkoncertu
sa podar ilo právo v posledných rokoch
povznies ť kultúrno·polltlckú úroveil tých.
to festivalov n a taký stupeň , že boli
pozlllvne hodnof ené l na pOde Ov KSS
a MsV KSS v Bratislave .
V posledných dvoch rokoch realizuje
Slovkoncert t vel ká akc ie, vyplývajúcA
zo štátnych kultúrnych dohOd, čl už ldP
o vývoz slovenských umeleckých telte ~
alebo dovoz s úborov zo zahra n ičia . Ta ~
za toto obdobie zabezpečil so z ahra nič
nýml partnermi výjazdy s lovenských tA
Iles - SlovenskeJ filharmóni e. SĽUK·u
Poddukllanskeho ukrajinského t uctovéh o
súboru, Lúfnice a Iných, prijal a umtest-

sociologické symp6:rium v

21. taauére 1141 •• JNt4nat UNISCO •1dl11 ,,.._
Dllaatultella
l tyroch medzinérodnfch hudobafch et·

saaizéclf a cfall le osobnosti budobaébo sweta MI!DZI·
NÁRODNO HUDOBNO RADU (UNESCO) . DYa ..iate ~
le vtroi!ie exis tencie MHR' pripomenula al al Bratialna
Tfldňom Medzinárodnej hudobnej rady, ktorého uapo·
riadatelmt holi Národná komisia pre UNESCO, Slnea·
lká Ulharm6nia a opera Slovenského aé,_ného ••·
vadia. V rámci tohto podujatia, ktoré sa ~~akutoi!alle
v dňoch 21.-27. januára t. r. predstavili sa Y koncert·
nej s ieni SF 1 pred hladlskom opery SND mladi tater·
p ret!, ktortch medzlnárodnt vfberové ko!Diele ocenili
ako na jlepllch 61!aatnlkov l. a 2. MedaiaérCHlaet tribt·
ny mladfch Interpretov, odzneli diela alektorfch ekla·
daterov, ocenenfch na Medaintrodnfch trlbtnacb alda·
datefoy (UNESCO) . O podujat( bude ma bllllle lafor•
movať y budtclch l!lalach H!.

Nový pokus
o Rose Mary
Raz za rok v decembri spevohra DJGT v I an.,
skej Bystrici twdd za aj operetu. Tentoraz ňott bola
Frimlova ~ve t oznáma Rose Mary v pohostinskej r ézii
::asi. um. Rudolfa Lampu z Bma. H osťujúci r ežisér sa
lo svojich umeleckých zámer och r ozhovor il v premié·
:rovom bulletine, a tak sme sa dozvedeli, že "chce!
uprrstlt od bežných operetných banalít", a šlo nw,.predovše tkým o to, aby .~a na scéne objavili postavy zo
života s ostro kresle11ými char akterovými č rtami" . Ne·
menej dôležitý bol okr em toho aj Lampov úmysel, aby
..polllad na l nctit/nov nebol priveľmi americký" .
Teda vonk011com zámery, ktorých presvedčivá reali 4
zácia by bola vyča rila z tejto ešte stále príťazl i vej oper ety zdra vé a pútavé javiskové dielo, ktorého ži v otn~
oprávne11ie by nepramenilo le11 z autorových obCúbených
.,lúbe:mých" melódií. JJenže cest a od úmyslov po ich
uskutočnenie je zložitá · a nie vždy schodná.
' ebola
ľah ká ani pre r ežiséra Lampu, ktorý bot napokon buď
spokojný s dosiahnutým výsledkom, alebo sa vzdal q
,svoje umelecké nároky a plány prispôsobil reálnym
možnostiam sríboru.
I nscenácii, od ktorej sme čakali pevnej§ie obrysy,
tvar, exaklnejšitt charakterizáciu post áv , lepšie herecké
výkony - slovom energickej~! prejav rdlsérskej osob·
nos t i, chýba totiž práve lo, čo mal r ežisér v prokla movanom tímysle. Ziat, skutočnost, že sa to v najväčšej
mier e t ýka prá ve P.áru Hawley - Wanda (Kubíček Trégerová), na dramatickom pozadí k torého sa odvíja
osud lásky hlavnej d vo jice Rose Mary a Jima spôso-:
bu je, že sa strácaj ri kontúry príbehu, atmosféra, u vol'."
ňuje sa mptivická väzba, logika.
1/erecky nenaplneném u a rezijne
nezvládnutému
priestoru tak zákonite začne dominova( Herman a jeho
predstavitei S. Babjak to aj využíva s dravort podnika·
vosfou es trádneho jokulátora. RozbíjajtÍ sa vzťahy postáv, aj t o málo z at mosféry , čo vďaka hudbe a spe -váckym výkonom Vašlcovej ( Rose Mary) a Koclá11a
( Jim) horko-tažko vybudovali •..
Skoda, že tentora z ani chor eografia F. Ber nat íka ne-<
prispela k vyššej úr ovni premiéry. Balet pósobil po •
§m rírne, chýbala mu i sl..·ra I!Ových t!ápadov a tance (ok-<
. r em Trégerovej) vyvolávali dojem ustatých, ner adost·
nýc1L povinných cvikov, pričom najkrikl'avej šia bola bez ..
radnost ..pantomimickej" scény vo Wandinej chyži.
V nečakanej miere :rklamala dokonca aj kostýmová výtvarníčka J. Kovd čová ako host z Bratislavy, a a11i výtvarník P. Her chl sa nevyznačll nič!m novým.
Jedrtako pr vé dejstvo inscenácie prezrádza očividné
. možnosti, ktoré r ežisér, alebo súbor nevyužil. A t o mož\ no len tutovaf .
·
Gizela M a č u g o v á

OPRAVA: V č. l H2 sa nedopatrentm uvádza a ko s6r
, list ka koncertu SF (lO. a ll. januára t. r.) Ľ . Barlcovli.
. Interpretkou SuchoJ1ovho cyklu Nox et solltudo bo la
I VlKTÚRl A STRACENSKA.

Zá h rebe. Má to byt natvill!lie tohtorol!n6 stretnutie sa
hudobných soclo16gov.
Tohtorol!n6 Vledens kt hudobné s lévnostl st v zaa·
ment Brucknerovho jubilea, Viac koncertov sa uacta
k teho tvor be. Pozoruhodn6 fe 1 zastúpenie aarletakycb
koncertných ume lcov, ktorf prevzali party na Yiace·
r ých koncertoch. Záver s lávnos ti bude patriť BerJ(a·
skym ! llharmoalkom s Herbertom von Karafanom.

oli na Slovensku vefké telesá zo ZSSR,

z Chile z NDR, z Kuby a z Iných kra·
tln.
NAJBLJZSIE PERSPEKTlVY

V oblasti koncertne j to bude predO·
v etkým uplat ň ovanie zásady spros tred·
kovať čo najšlršiemu okruhu pracujú·
clc h a mládežn hodnotné a zrozumt tef·
né hudobné diela min u losti l súčasnosti.
a to so zreterom na dôležltťi výrol:la a
aktuatne udal osti, ktoré vtláča fú pečat
tej-ktoreJ sezóne. A 1 rok 1974 prináša
rad takýchto určujlíclch momentov: o. l.
oslavy 30. výročia SNP, Rok českeJ h udby, priprava výchovných koncertov a 1
pre uči10vsklí mládež, atď.
V oblasti z6bavao-umeleckef l!innos tl
pripravujeme vytvorenie prog ramov no·
vej umeleckej koncepcie, programov s
väčšfm priestorom pre a ng a ~ované hovorené s lovo, navyše doplňanýml o za·
hraničných sólistov.
V zah raull!no·obchodnef l!lnaiMitl bude
Slovkoncert
- zabezpečovať k ultúrne s tyky s o za·
hraničlm v oblasti hudobnej a dlvadel·
neJ na jmll so socialistic kými kraj inami,
- vfraznejšlo u silovať o rozvoj stykov
s r ozvo jovými kraJinami,
- v styku s kapitalistickými kratlnarnl vystelat najmll umelcov a sdbor y kvalllatfvne vysokej lírovne s cielom u plat·
•iova t no jmll socialistické u menie a prn
11lkat na jmll do oblasti, kde sO s tyk'
eš te mene! vvbudované a kde máme 1
.lobré vzfahv
V oblasti dovozu pl'ljfmat najm!i vyso
kokvalltné a pr.ogreslvne umenie.

Dô ležitým medznlkom pre kóordlnáclu
a kooperáciu s tykov so socialistickými
agentúrami ako l re latlvnym prlspOsobentm podmienok a zásad te jto spolu·
práce l vo vzťah u k stykom s ocla llsttckých agentúr s nesoclallstlckýml k ra ji·
nami, najmä r·ozvojovýml, bude koafa·
rencla riadlterov umeleckt ch •1eatir eocialistlckých kreffn v mált 1974 vo Ver·
l a ve.
Pt•ftom t reba konštatovať, ~e 1 plán
stykov Slovkoncertu so zahranlčfm na
rok 1974 predpokladá do teraz na!väč!;!
počet akclt vo vývoze l v dovoze vfvoz napr. predpok ladá celkove 455 akcii
(Jrt vyslani v yše 5000 osOb. sa to - ako
vidno 1 z t ohto náčrtu - úlohy nemalé
a b ude treba vynaložlf mnoho Osllla, aby
sa mohli zodpovedne s p lnlt.

...

Uplynulo teda pltaaat rokoY äaroi!aef
a zlolitef pr6ce umelecke! eaenttrr,
ktora prech6duta at i!aztýml kidrnf·
mt, ltrukturálnyml l obuhoYfml zme·
nami. Dnes, keď tito prá cu hodnotlme,
sme 11 yedomt nielen jef pozltfYDycll
6spechoY, ale l nedo.tatkn a chfb. To
vletko sa vlak tam, kde sa l!osl rodf,
tYOJ1 a pretvára, m6Je pretaviť. Vecf l
asent61aa činnost, ktora tkwle aafml Y
pr6cl a umelcami a maohfml partnermi
doma l • aahraail!l, má charakter I IYtho
organizmu, piDébo pulzuftceho l ivnte. A
kde je neust61y l iYot a pr6ca - te pDpri nedos tatkoch aj konkrétny tiOZitlY·
nv 9ýsledok.
MI LOŠ BORSK~ s kolakt1110e

l nt chodsktm rodá·
lun a absolventom dl·
rlgovnnla bratislavského
konzervatória (u prof
Kornela Sch tm pla) s tre
t•vame sa pomaly u:2
stvrt storočle za dirigent.
ským pultom opery Slo
vcn ~kého národného dlvadia. Po krátkodobých
korepotllorsl<ých zočlat
~och ponuka
talentovn
nlunu adeptovi taktovku
Lad islav Jioloube.k vo
svojom nastudovan! sn ·

lovict pll(deslatych rokov dostáva viac prfležl·
tosU aj v opernom reper to&rl a mofnost pracova ť povedla vyzrelých
osobnosti L. Holoubka, T.
Frešu a J. V. SchBtfera
S režisérom Wasserbaue
rom vytvára .svtele pred·
stavenie Ptsuovet n ad·
by, s debutujúcim Miro
<;levom Fischerom Verdi
ho Travla tu s Karlom
Jornekom
..nesmrtefnó·
ho" Dona Juana. V zim·
mesiacoch roku
ných
1957 (op!lt s Flsche1·om l
pripravuje jedno z nal·
lepšieh naštudovanl komického žánru v hlstO·

SM!mka: M. Robittsonor:á

Gerhard AUER
časneJ
Momčll

bulhars keJ opery
od Ľubomfra Ptpkova . Prichádza k tomu
na sklonku roku 1950 a dte v tot Iste j sezóne
podpisuJe sa Gerhard
Auer pod prvé samostat·
n6 naštudovanie. Je nim
Prokortevov celovečerný
balet Popolul ka. V prv9ch sezónach Auerovho pOsobenla v SND je
fdlsko Jeho umeleckeJ
práce práve v balete. Naltudováva rad
titulov.
medzi nlml Aseftevovu
lachčiurajaki
fontAnu,
CaJkovského Labutie fa·
a LuakAillka, Glterov ea"e•t mak. v po·

•ro

rlt posledných dvadsla·
Uch sezón - Auberovho
Fra DiBYola. O pár me·
stacov neskOr chytá s11
velkej prrtežltostl a
výsledkom te pozoruhodné naštudovanie Wagnerovho Blúdiaceho Hola o·
ctana. Upla tň uje v l\om
dominantné stránky svoJho dirigentského roko·
ptsu - zmysel pre verké orchestrálne plochy.
prlstup, ktorému nie te
vlastné drobnokresebné
nuansovanle, ale velko·
ryso a s temperamentným zantetenrm narysované široké oblt!ky vel·
kých hudobných obrazov

prfstup sjavne tnkllnu)d·
cl k nemecKeJ romantickeJ opere a k prekomponovanfm
hudobným
drámam
vObec.
Tieto
predpoklady potvrdzuje
ešte t1spešnejšle na!tudovenle Dallbon z jesene
roku 1957, opiera jl1ce sa
o ,.laureátske" vokálne
výkony M. Cesánylove t a
dr. G. Pappa.
HOCI SH Auer v priebehu rokov podpisa! pod
rad naštudovanl talianskeho repertoáru (z nich
sl zasluhujú pozornosť
predovšetkým Rossiniho
Barbier ao Sevilly 1960 a
Verdiho Macbeth 1968)
pod tituly G. F. Hllndla
(Xeues),
J.
Haydnn
(SY8t na Meatacl), N.
Rlmského·Korsakova
(Sadko). J. Oflenbacba
(Hoftmaonove
roxprbky] , B. Smetanu (Predaná nevesta). P. I. Cat·
kovského ( Eusen Oaesln
z uplynulej sezOny)
predsa na palete jeho
umeleckých
t1spechov
svietia najvý!'llznejšle na.
študovania tých diel, s
ktorými ho viaže najpln·
šte muzikantské stotožnenie - Beethovenov Fi·
delio (1960) ,
Weberov
Carostrelec r1963 l. Ginekova llls6ola v Aullde
(1970). Výanamný te at
dtrtgentov
podte!
na
t1spe!lnom prltatl česko·
slovenskej premiéry Ankomickej
dra!lovanovet
opery Fl&llar Gero a československej
premiéry
Dessauovho
Oda•denia
Lukulla - l na adekvát·
nom umeleckom výsled
ku lnscenáclf diel slo·
venských, C\kkerovho Ju·
ra Jhol lka (1961) a Su
choňovho
Svitopluka
(1970).

Auer r á d spolupracuje
s mladými opernými spevákmi, nelednému pomo
hol .,prerazft" medzi sO
llstlckťi
špičku .
Tento
vzťah úzko súvisi s Aue
rovou dl horočnou člo
nostou v opernom t Ctdtu
VSMU 1 s jeho nadšenec
kým. mladistvým crtenlm.
ktoré ho neopustllo ani
v zrelom umeleckom ve·
ku. Profil Gerharda Auera
r•
Clnnos t
skladatefská, verejnosti.
~Iar, dopostar temer ne·
známa.
JAROSLAV BLAHO

Spoločn'

súfai čs. rozhlasu,
časopisu Rozhlas a HŽ

Tr'

tázky

Sprbne odpovede aa otbky prveJ
k1úovllj relAcie "Tri ottaky pre vú •,
ktor6 u vy81elaJa 17. l . a 20. l.
1174:

L. lellilcb Smetana: opera Dalibor
2. Aatonfll Dvoi'Ak: Huaitak6. Predo-

hra
3. Zdnik Fibich: Koma oakt. Predo-

hra
MnA vfbercov:
E•a Palmalovli, N6lepkova 15 Bra·
tlalava - :dakBYa veenli pr6miu i!a·
aopiau Roahlaa v hodnote 100 korilo.
Jol8f KraJc, ul. Rovné, Poprad; Mila·
da !lledlerova, Topolany 10, Olomouc;
Otflla Vne16, Lesn6 218, Nitra a Le n·
ka Kodi!lkod, Pod Hradnou 39, Ko·
l lce - dost6vaj6 gramofónové plat·
na. Vletel plati výhercovia dostanCí
polrol!n6 predplatné ilaaoplau Hudobnt l lvot, V rozblaao•om vysielani im
bada veaovant koncert oa t e la oie vf·
hercov.
Ottaky vyaielan6: 31. I. a 3. l l 1974
Spolohoa idaou t6111 druhého bu·

Hudobný život
Kupón 2

re v as
l

doba o kYfao je .,hadba ,roteatll a
vador u... Ide o diela 1 ,okrokovf ml
trad1claml a revoluilafm atbojom.
t. Ako aa voJA predolua Ludwtaa van
Beethoveaa, ktori akladater aap(·
aat k doea ul aabudautej tr6cblohre svoJho prlatera Colllaa a oznailll ju opuaovf m ilfalom 12?
Beethoven v tomto diele charakterlzuje odv61nebo, ..bavedom6bo
hrdinu, ktorf aekonJec padne, lebo
opustil avoje J6voda6 ldat ly,
2. Cnk f akladater BobaalaY Mart inu
vytvoril y rokoch okup6cle pozo·
r uhodné aymfoalck6 dielo ,,Pamit·
nik Lldlclam". Val o u tJobou je naplaat preaat dAtum, kedy aa lldlc·
kA tras6dla odobrala.
3. Napflte nlilov symfonického diela
Dmitrija Soatekovli!a, ktor6 nnlk·
lo poilaa fal latlckej blok6dy v mH·
te, ktorá fe aositelom Y8lk6bo Y)'·
1namaaaDia "Mesto
hrdJaa".
Skladater veaovat dielo pamiatke
obeU a oai&Ye hrdlDakfcb t!laov obyvatefov tobto mHta.

Odpoveda na otb ky polllte aajoftkor
do ll. februAn 1874 (platf d6tu1n polto·
vej pet!latky) na adresu: Cs ROZHLAS,
ZOCHOVA 3, 1197 11 BRATISLAVA, RE·
DAKCIA SYMFONICKEJ, KOMORNEJ A
OPERNEJ HUDBY. "TRJ OT.UKY PRE
VAS".
Neubudnlte prlpiuť n6sov svojej ob·
l6beaet akladby a aaleplf kup6n, ktort
n6jdete v ilaaoplle Hudobnf l lvot.

IL

RUDOLF MACUDZINSKI

•

Cosim.a Ltsztová-Wagnerová a syn Richarda Wagnera -

Siegfried Wagn.r.
Snúnka~

TRI OENERACJE WAGNEROVCOV
Wasner sa v auguste 1876 doRichard
žil dlho vyboJovanet realizácie svof ·
ho umeleckého sna: uvedenia totralOgle
Prate6 Nlbelungoy - vo vlastnom, špecl6lne pre teho diela vybudovanom dl·
vadte. Od tých čias sa datu jO už cez
temer sto rokov pravidelné (estlvaly
Wagnerových opier v meste Bayreuth,
ktoré bavorský král Ľudovrt 11. volll pre
tento vznešený účel. Názov tohto mesta
sa ešte stále pletie (al v kruhoch prle·
mernet Inteligencie) s llbanonsk9m hlavným mestom Beyrut. Bayrouth je zlo·
2ené slovo: koncovka "reuth" znamená
v steret nemčine tofko ako .,Rodung",
teda miesto. kde sa vykácal Jes. o táto
koncovka sa nachádza v desiatkach
Iných miest a obet bltžSieho okolia. Prvá
časf slova .,Bayr . . .." Je obvyklá skratko pre všetko bavorské. Bayreuth ležf
na severovýchodnom clpe bývalého bavorského kráfovstva, v bllzkostl nášho
mesta Chebu pri ceste do NSR. Dosf ďa
Joko od nového divadle. na opačnom
konci mesta dal mecená!l I:udovrt ll .
Wagnerovej rodlno postov!( reprezentač
nll vilu. ktorú st majs ter pokrstil na
meno .,Wahnfrted". SvoJim typickým
s pôsobom úvodne! konzonantnef zhody
r.lov f "Stabrelm"l básnil pre svoj dom
tento začiatok veršu: Dort. wo mein
Wllhnen rand . " teda tam kde jeho
blúzneniP našlo mier ...
BAYREUTHER

BVHNENFESTSPIELHAUS,

ako sa divadlo oficiálne nazvalo, bolo
v nepravidelných Intervaloch dejiskom
vzorových
predstavenr
Wagnerových
opier so sólistickým obsadenrm medzi·
národnej elity svetových hlasov, s dlrl·
gontml špičkových mien a orchestrom
zostaveným z koncertných majstrov a
prv9ch hráčov velkých operných divadiel. Preto dodnes bývaJú festivaly v
čase normálnych prázdnin cez dve letné mesiace, z ktorých Jeden ce19 sa
venuje sktí kam so vzájomne neznámym
obrovským ensemblom sólistov, speváckeho čl baletného zboru a orchestra ..
MOl otec mal od roku 1908 v tomto
slávnom telese velmi čestné miesto, hrával pri druhom pulte prfmov. Ako vtedy vefml vyspelý fotoamatér, pomáhal
tamojšej firme Ramme u Ulrtch, ktorá
vydávala teho snlmky do celého sveta,
a to nielen šikovné momentky medzi ~ro
mlnentnýml umelcami, ale dokonca aj
priame zábery z predstavonl. kde mal
vedJa svojho pultu na rampe orchestrlš·
f11 prlpevnent! kameru a v danej chvili
stlačil spO!If s nastaveným objektrvom na
určitý Qsek Javiska. Napriklad generál·
nv hudobný riaditel Frltl Buach v 3. dej·
s tve Majstrov spevákov vydržal fcrmá tu
pred vol kou Walterovou áriou f kde plné
rnvtsko Judr stolt naprosto nehybne) tak
dlbo. kým necvakal fotoaparát mOJho
otca ved Ja dirigenta v orchestri ( ktor9
je v tomto divadle aJ s dirigentom, obecenstvom 11plne neviditelný). Podobné
unikátne záberv kOpili časopisy celého

HUDOBN~ !IVOT -

archlv autora

sveta, ved lllmové čl televlzne kamery
este nejestvovall ••.
Do tohto ovzdušia, kde od Cosimy
Wagnerovej a! po posledného zboristu
ka:Zdý spolupracovnlk festivalu poznal
meno mOtho otca, dostal som sa v roku
1924 ako pohotový mladý klavirista pa
predposlednom ročnlku brnianskeho kon.
zervat6rla v KurzoveJ triede. V!letky
dvere ml boli otvorené, kdekofvek v
rozsiahlom divadle som sa mohol vorna
pohybova( a sledovať každé predstavenie bud v bladlsku na protekčnl1 vstupenku alebo za scénou 1 dole v krytom
orchestrlštl, ktoré v širokých terasovl·
tých stupi'!och siaha dobrých desať metrov do hfbky pod obrovským javiskom.
Pre neobsadené dni medzi predstaveniamt zostavili sme sl s mladšlml lnštru·
mentallstaml z orchestra a vokálnymi
sOitstamt vhodné koncertné programy
pre okolité menšie mestá kde boli kon·
certy bayreuthských umelcov hradené a
vftané.
V nasledujOcom lete 1925. tesne pa
maturite z reálneho gymnázia 1 konzer·
vatOrto súčasne, bola pre mi\a situácia
v Bayreuthe e!lte priaznivejšia: už aJ
mi\a tu každý poznal a najmll Siegfried
Wagner (vládca celého diania) ml bol
velmi naklonený, kedže som oaš tudo·
val a neraz Interpretoval s flautistom
A. SchUtzom z Dilsseldorfu teho najlepšiu s~ladbu, flautový koncert C dur.
Smel som skQšat l korepetovaf kdekolvek v budove Fests pt.elhausu. ako volontér pomáhaf pri hudobnej asistencii a
s klavfrnym výfahom v ruke al pri pred·
staventach hore na povrazlštl previesť
dOležité men!lte funkcie a Olohy. Pri·
stup do orchestrt!lfa bol, samozrejme,
vlletk9m t!člnkuJúclm okrem členov orchestra zakázaný; no teraz už som sa
nemusel tatne - ako v minulom roku
- .d ostat celkom dole medzi Wagnerove
tuby, ale mat som Stegfrledom Wagnerom vlastnoručne napfsant1 priepustku:
.,Rudolf Macudzinskl darf heute 7. Au·
gust Im Orchester aur der Treppo sltaen.
Siegfried Wag ner".
A to u! čosi znamenalo, pozorovaf napri klad Toscaniniho zo schodov orchestra po~as celého predstavenia! Dirigoval s pamllti, na pulte mával obvykle partitúru tnot opery. Pri skOškach do!llel na
chybičku v klarinetoch, ktorá sa v ta·
mojšlch partoch tradovala od roku
11176 .
Do ladiarne orches tra dal ·vvvestt tabufky tohto znenia < • pp, > ""' ff.
a to má vefký t!člnok na isté zlozvyky
hráčov v orchestri. S Toscantntm sa ml
prlhodlla smiešna mallčkosf: poznal som
dobre toho dlhO. nlzku llmuztnu Lancta
a ked raz tento voz stál pred obchodom
s hudobninami, vedel som, že matster o
rhvlfu nastt1pl Prichystal som sl kameru a ~akal. a! slávny dirigent ako na
zavolanie pred mojfm obJektrvom s ml·
lým úsmevom nastúpi do auta. Vydarená
snlmka po vyvolanf vyzerala takto: ča
rovn~ fontány bllzkeho zámku .,Eremttage mali dole dve kolesá Toscaniniho
auta ...
(Pokračovanie v bud. člsle. 1
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