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Roč. VI.

v bravllrnom podaní sólistu opery SND Jozef a Spačka - a ústrednfi dvojica
(Ľuba Baricová a Ondr ej Ma ..
tachovský). O óečere jednoaktoviek - v spomínanom stvárnení, k t or6 mali premiéru dňa 3. 11. t. r.,
píieme na s. stranl'l.
Sn!mky: 'J . Vavro
Tele mamiov Pimpinone -

z Bartókovej jednqaktovej opery Modroftlzov zámok: Judith - Modrofllz
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V mojom f lvote bol Ylaatne každý rok Rokom ileskej hudby. Začalo sa to detst'fom, kedy som hato
počúval, ako moja matka hrhala SmetanoYe polky.
Potom ., gymnáziu - ako fiak klavfrnej hry u ab·
solventky Pražského konzervat6ria pani Krnonll!koYei
- som i prakticky poznaJ D•of6ka, Nodka, JanAi!·
ka, Suka. Až napokon priilo lesť roko• lttidia ., ••·
motnej Prahe. Skladbu ma učil mne drehý, at6Je
mil9 a veself pror. Krii!ka, organ - robustne ge·
olálny Wiedermann, dirigonnie - metodický, prls·
ny, ale ne1konale prlatefskt prof. Dedei!ek a aa
majstroYskef llkole nezabudnutelný. pre mňa neamr·
.ernt Vftezslay Novák. Učila ma l Ceská filharm6nla
s Talichom na če le, ul!llo ma fivé, pulzujúce ondu§Je hudobnej Prahy, ul!llo ma Yedomie, Ze ! IIem v
meste, v ktorom žijú vletel tfto nlikáni. Moje srdce.
mo·ja myser sa na plnili krásou. (arbou, h~bkou, ja·
sotom t melancb611ou hudby tohto mesta, hudby,
ktorá ma k sebe privlnula, objala ako yJastnébo ay·
oa - na celý l ivot. Ona sa mne - svetoznal6mu
hudobnlkovi - stala tým, i!lm je pre človeka rodný
kraj: - zo vletkýcb kttoy sveta najdrabll. kam aa
č lovek po pochybooatlach a búrkach ! iYota vždy •
'áskou a v ďoč •tost'ou nacia. A preto je vt11tne mOl
1.ivot jedným nepreruleným velkým Rokom I!Mkal
budbJl
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van! e . hudobno:estiltl~ · • v 2o,tych a z'allla tkom '3Ó-tych
' kých · názorov a pri\lctpqv v
·tokov J,.ťlnar:!arského · pokrosa v zna(!
net Casti hudobnej produk
sov!etsk_ej muz!kolOgli má svo,kol(( u~zory, opl~t·~jÓce sa o
1
cie predovšetkým západných
1b kor~ ne Ciasťor:!pe už v :po;
m.a~x-lenlr\s,ké uč~nle,, nemali
krokových myšlienkach jednal< •
vš,a k ~tp .všeobe~nú ,platnost
skladateiov prejavuJú tenden
cle odcudzenia sa široke! po
vý~nar:!nýcb , ruský?h sklrdatf!·
U mnOhých je}) o. sllč á sntko v
fo v ( prj3dbvšetkým Glinku, Dar·
prett'.váva ll QOZQstatky ~ buržoáz·
sluchli~skel
obci a tendencie
gon1ysského, Musor gskébo, Bo· ·'
n'ei~ lde'oTOgH~ a es\elikY; "úznadehumaniziicie hudobného ume
rodlna,
llimské ho-Korsakova,
vala sa metafyzic ké podstata
nia, zfs kava sl sovietska hudob·
ná tvorba vždy viac poslucháCajkovského), ' 1ednak · prédšfii7
·- liuooy: 1nt1llflvizitius tvorivého
čov predovšetkým tým, že
vlterov ruskeJ hudobneJ krl\1·
procesu. l.IPl~tňovala sa formazostáva hudbou, ž'e usiluJe o
kv (Odoenkého, Serova, Sta·
llstl~lrn rrazeolOgta.
son, Kjuja, Larolia l a kon et ne
I stý názorový dualizmus sa
obsahovú a emocionálnu plnokrvnosť, o zdelenle, komunikáv estetických názoroch t·e ~o·
' 'pref«rvu]e Ef!\te 1l1 v rmmýcll
lur:!ných demokratov (Belinské- 1
ciu s čl ovekom-súčasnf kom, tnp,ráj:ach popredn~ho sovie tske.
špirujdc sa celou štrkou prob·
ho, Garcena, Carnyievského,
ho muzlkoJOga Igora Glabova
Dob.roljubova). Z týchto fon·
(Asaficva ). Napr. vo svo te i km·
!~mov. ~to,ré ,sa ,ho v. dne!mom
dav· sa 'krlštállzovala hudobtlá
ho .. ;,slmfnqlllosklle
etjudy"
sveta bytostne dotýka1ú:
estetika.
[Petrohrad 1922 l demonStrute
K oncepcia h udby - ako umeesaťročie pred VOSR, pozna·
c~ te na pozad! ldenltsttckých
schopného pôdlivať
nia,
svojrázne, špeciílcky t ransfor' 'D
' Ceóé ·, Ideovým úpadkom.
názorov svoje presvedr:!enle o
mované obrazy re'álnej sk utoč~
'dekadenciou
a rozbu1nenfm
plookrvnostl hudby ako .,obsanosti a životných skúsenbstL '
ldeal!zni~' v estetike, postavtlo
hového" umonia. scllopného po·
ako umenia s póločensky a kUvpred huddbnú estetiku prekážmocou intonácie a logiky forky,' ktoré ' bolo treba sústavne
neno, schopného pOsCÍblf na t to!
my tlmočiť bohatý okruh !det
veka ldeóve, eticRy a esteticky '·
l prekonávať ešte dlho po nastaa emOcU. V ďalštch jeho prá' len! nového spoloč e nského zrta.
each mu Ide o utvrdenie guo- vykrr:štaltzovala sa v 1 sovfetskel h udobnej estetike a kritl· •
ďertla. Vfhonky koreňov filozo .
zeologlckel funkcie hudbv, no
v tom čase neh fa dá OlO;Gnost
fle Nietacbebo, Scbopenhauera.
ke dlhodobejŠie a postupne.
K•ate,
estetlc kel koncepcie
jej realizácie v konkrétnosti
Presadenie a a~ceptovant e te l·
Hlinslicka - s róznymt preJavhudobných
obrazov, ale v
to koncepcie nebolo hned Jed·
ml formalizmu - sa znovu a
akýchsi vyabstrahovaných vzfa.
noznar:!né a všeobecné. vývo1
nešiel priamočiaro a hladko
znovu obJavovali v teoretických
hocb
zvukových komplexov.
Asaflev sa postupne dostáva k
názoroch i v kompozičnej pra·
Bolo treba vera prebojovávaf
pripadne naprávaf a l chyby.
xl.
uvedomovaniu sl potrieb nove!
ktoré sa v zlipale boJa urobili.
edným z hlavných ldeol6gov
~ovletskel kultúry. Zaznamená·
Ked sl chceme (aspoň v skrat·
sovietskeJ umenovedy, ktova vo svoUch estetických názo·
r9 poloZU niektoré základné
ke l zrekapltulovaf k lúčové mo·
roch obrat smerom ku vyzdvl·
menty 50-ror:!ného vývoja so·
kamene sovietskej hudobnej eshovaniu spolor:!enských hodnôt
tettky, bol A. Lanai!arskif. Vo
hudby, ku snahe preklenút prle.
vletskej hudobne! estetiky, s
jeho peripetiami a vyCtstenlm
svojich prácach, dotýkaJúcich
past medzi skladatelom a posa hudby, podčiarkoval emocloslucháčskyml masamt. Vo svo·
do súr:!asného stavu. mustme
m,at .na. zreteli jednu. práve pre
nálnu o bsah ovosť hudby, zd6jef prednáške, uverejnenej v
t•azňoval jef sociálnu funkc iu;
zbornlku De musica (19251 s
sovietsku hudobnú estetiku špe
clfickd sku točn o st, že jej vý=
lebo Yfroky o pravom noY6tor·
názvom ,.Sovremennoe russkoe
slY&, orlginálaosti, o natnOIJti
musykoznanie i ego lstoril!es•
vol' bol tesne spoJený so vš~
rlelit othky formon1 kon·
kle zadai!l" Igor Glebov zazna·
. obecným
.Politlcko-spo\or:!ensk9m dlantm, s Ideologickým
• ltrukcle ., apolltoati a obsahom,
menáva proces prerodu soviet·
bojom, ktorý, musel sovietsky
zdô razňovan ie vtznamu pr011raskal muzikológie a rob( prv6
štát a KSSZ viest od p očiatk u
movet bndby atcr., dali podnety
kroky k marxistickému chápa.
pre cfallle t'forlv6 domttlaoie
olu h udby ako Ideológie. Roku
svo jef existencie až dodnes a
bude viest dovtedy. kým bude
1930 vychlidza teho významnli
a rozvfjanie v sovietskej bu·
ex !stov~;tf lfntagonlstlcké t•ozdednbaej ntetike d do aél!uooa•
prlica " Mallfkafnaja forma kak
U.
prac. ." - I . l!aat.
_
ltmle sveta.
~'*.e.eele
bud. &ae.J

V sllčasnostl,

Prof. Ján Ct~~er
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v titulneJ Ol ohe Pucrtntho \1a dame Butwrnv.

hosťovanie

Z poby'u " hlanom oteata
LltankaJ SSR Vlloo aa n6111a
laure,tka lt6taaJ caay SSI, a6·
Jlatka SND ADDa Kafabod· Pa·
A61kod. Pri tat Jrllalltottl ama
l• polladall o kr6tky rolbOYor.
V So•latakom nba ata lUHa·
kovali ul "t"lackr•t. Clm u ll·
111 taato ,ubyt ed Jredcl.6dla·
jtcich?
- Bola to mota plata n6vlltava v ZSSR. NaJdi hlte som tlčtn·
kovala v Moskve v r . 1964 ~tv rl mesi ace. Al mO J tera tšf
poby t mal pra covn t charakter.
Bol us k utočnent v r6mct kultOrn et d ohody medzi Goskoncertom a Slovkoncartom. V
ZSSR so vsetky hos ťovania s te·
ro'!tllvo orl{antzaene zabezpeč enj§, Zvi U ( ma prflkvaplla v9born6 propegá cta . Pr t hosť ova
nf vo VIl ne som spievala v tamoji.et Sta tnef opere Tatianu v
Eugenovi Onegtnovt.
Min u19
rok sa nt11sol u mli a v zna meu ! tetto Ulohy. Koncom decembra som fu nahr6vala l pre
p ražskO te levíziu . Okrem spomlnanef ťllohy som vystO plla l

Na

~om

Ako reaaovalo sovietske pub·
ll k um oa n i e vy1túpe ota?
- Predstavrnta boli uz d4V·
no vypredané, z čoho usudzu·
tom, 1o tamotSte obiH cnstvo le
d Ok ladne obowámené o vl.etkom, čo sa v tomto žilnrt robí a velmi CitliVo reaguJe na
celkové vyznenie prodstavenHt.
Vfborná a tmosrl!ra mt umožni·
la lahko nadviazať nevyhnutn~
kontakt a dosiahnut potrebnú
uvornenost po hlasovef 1 horec.
kel stránke. Zvlá~t to occ•)ujem pri predstavcn! Medamo
Buttor!ly, kde sOIIstl spievali ll·
tevsky, taliansky 8 slovonsky.
Nie, nevystupoval host z Ta·
llanska, alo popredn9 domáci
spevák, nllr·odn9 umelot Lllevskef SSR Vlr&lllus- Norotka. kto.
rt 811 p r ~ve vr~IIJ z hosťova 
nia v mllllnsket La Scale. Nutlza o potlesk nebola, z toho
usudzu tflm, le vvs tupente malo ús pech. Myo;ll m, ~e som dobr e re prezen tova la pedagogi ckú
Jlrá cu pror. Magdy MOryoveJ a
na!lef vokálneJ Skoly. Bola som
požiadané Vf!denhn divadla o
dal!lle hos!ova nle - v rámci
slá vnostných vystúpeni na počes ť otvorenia
novovybudovaného divadla vo Vtlne. Bude to
vo Verdiho Ma!; ka rnom bále a
v Otholovl. SvoJ u t\ča s f som
prl~>fúblla s potešen!m.
A l!o vb l!ak6 aa dom6oal
sctoe?
- ... nároCné úlohv. Pracu ·
tem nu postave Marg11rét v z
Goun od ovho Faust11 a p r lpr~tvu
tem " l LeonOru z Verdiho Trubl!dúro. K obom ulohllm pri·
stupuJom s r ndosfou. lebo !.ú
ml blfzke po obsahoveJ l hlosovet strllnko. PripravuJem sa nl!
slávnostn 9 konce rt v Berlfrw
ktorý bude v marci t. r. pod
taktovkou dr. Vl\clavn Smetli ~·
ka - na poče~>( 150. vyročln
na rodonl a B. Smetanu. V april!
vyst u plm na l>lottch konrrrtoch v NDR - v r.rmcl Dni t11s.
koslovensket hudby.
V. RAPOS

pracujete?

... odpovedé Milan Novák,
umelecký vedúci VUS:

skladateľ,
)

Z

ŕlom

tlOillOI'tl

Dna 20. decembra m. r. bol v Zrkadlovej si~mr
Pnmaciálnello paláca v Brat rslavc slávnostný t:e·
l:er pn prllc;;ítosti 125. ~:ý roi:ia Slor:cnského po v.\lama v r . 1848 - s o~obr tným :retelom na :i·
r·ot, cllarakter a prácrt Stefana Marka Daxnera.
lllavny rejerat 11a trlto tunu predmesol t•educr
K atedry IIOlJIIIár~tl'a FFUK
Fratlo
Rttttl.·ay.
V programe o. t. vystríprli Mária Krá lovíéovli. Stefanw 1/utmanová, Ján Rybárik, Jatt Salay, Cmrl
1/o/ečl.-n, J. Salvová a BratiSlavský komomý zbor
prr \lDKO. Va :slávrro~ti ~a :účastnill verejní politlckr cimtelía na čele s predsedom SNR Ondre·
jom Klokočom. (V. Rapoš)
K omomý k oncert z tvorby Ladislava 1/oloubka
bol 24. l. t. r . v Ost red11om dóme pionier ov a
mláde:e Kl. Gottwalda v Bratislave. Na tomto
:uä::ot•om podttjatí k jrtbileu sJ.·ladatela účinkova 
la Jaroslava Sedláŕová, Mária Adamcová. Lucia
Can::ová. Sláčtkor•é kvarteto SF z Košrc, Milan
Htibner a Ladislav Holottbek . Na programe bol
cyklu.~ p1esnr Vyznanie, Ária pre lesný roh a kla·
t•ir, 2. éasf :: drr•llej klavirn8j tOttáty. cyklu$
presn! O mladostr, O matke. balad4 prf! soprlitt
a k ladr Cakdm ta a ll. sláčrkOl'é kvarteto.
Klár a 1/aL'llková rt.,ku t očnlla 19.-30. I. t. r.
14melecké t ttrtt~ v BLR. .\ lala r ecitály v Starej
Zagore a v Sofii. V Bur gase uviedla K oncert
g mol pre klat•ir a or chest er od J. A. Be11du. Pre
tmlfrar !kri t elel'iziu ttak rrítll a T occatu od E; Su·
clrolla. V yst ú penia j ej prin ie.~li pozva11ic do Varny , Bur gasu, Plovdil'u a Sofie (september t. r.),
kde .~ pola • Et•o" K,'illtinot•Ort cyst típl pri priZe·
::ito.~ti o.rldv 30. vý ročia SVP. V budrícno1t1 by
mala M:ittkovat 11 Starej Zagore so Suchorlo iiOil
Rapsodick o" 1ui t oll.
ZSS a K ruh priat elov umema pri PKO v N itre
koncom m i11uléllo r ok u koncert r•enova111! jubtleam E. Suchona a B. Urbartca. Boli rra

u.~poriadal

pr!tomttl obaja autori. Na večere cd:ttelG
Urbanvo vo Sldčrkoce kvarteto, cyklus piesni Do:rrevallie, Suchonova Sottáta pre husle a klav!r,
op. 1 a \letamorfó::y. Srdečným potleskom od me ...
nili prrtomrrí prrhovor nár odného umelca E. su~
chotla. Na kattccrte ríéi11kovalo Slái:ikovl kvartet o
VS \W, Jaro:slaca Sedláŕová, Du§an Stankovsk ý,
Viola Baloghová a Zlatica Majerská.
( E:. Kuée,.o r:d )
Cesko.,lovensJ.·ý ro:hlas v Brne ( Beethovena-'
t•a 4.) vypisuje pri prilcžitostt Roku éeiikej hudby jarné kolo verejnej sútaže 110 diela v oblcutl
malých lludobrtýr:ll žôttrov. Srít'až sa usiluje o rc,
11csancm orchestrálnej a inltrumentalttej zába vnej
hudby na profesionál/lej úrovni. Uzávierka podu..jatla je 31. Ill. t. r. Bll:šie Informácie podd re-.
dakcia Hudob11ého r:vsrelania rozhlasu v Brne.
Ostav pre výskum kultúrv v Pra/re vydal K ul.t úrny adr esdr Ce~tkej socialistickej re publíkv.
Oproti 1taršlm pracom to/tto tvpu su tu zaradeni
vysvetrujúce texty o Jtr uktúr e a potlanf jednot-.
livých inštitúcií, a to nielen kultúrnych zar lade ·
ni , ale aj z4konodamýcll orgá11ov. V porovnani
s hudobrtýml adresár mi Ceského hudobného fortdu . chýbajú tu adresy jednot livcov, no vyéerpd ..
va]úCo &tí :zacltytetté in!titúcie, ktor é majú niečo
spoločné s hudbou. Autor om d iela je dr. Milan
Hrom4dku.
(m s)
~·a ĽSU v Ziltne bolo školetrie učltelov k lavi r-J
nej hrv rra d t:e t émy: Priprava deti v predlkolo~
&kom veku ku klavím ej /tre a K omplex111! este-<
tickd výchova žiakov ĽSU. Predttdlatelkou bola
•· Andns:zewlk4. Obo:ndmi la prrtomných s kia·
vtrnou lkolou pofskýcl& umeleckých uéiliif (od.
beznotovej metódy, a~ po návti:nú trotovú metódu
hry na k lavlri). Predviedla aj :auj irna cé pomôc ..
k y, ktoré použlva pr t výučbe a sama si i ch zho tovuje. Dôraz dal a najmti na pedagógovu ZtUJlosf
prostredia, u k t or om die ťa 1-ij e, r1a &polu prá cu
s rodičmi a komplexnú estetick ti výchovu. Bohat li
bola diskusia najmti o metódaclt pouzlvaných
v prdct predmetových J.·lavír nych kom i:síf.
(C. Daxnerovd )

Z mladých portrétov

Peter Dvorský
Ja polatllerné, te •• " 161isllckom aaumbll SND objnlla
noy6 poalla. Tenorista Patar [)yorlkf te ilantytm ablol•eatom
brallslank6bo Koaunat6rla. M6 za DDINiu ta,elnt ltnt: ao
alitat e Mlkul61a Schaeldra-Trnnského at y ••tt m. r. Jrlale·
sol Jaure6t1tYo a n161tau prilmlovú oaau u laterpret6clu. Na
materskeJ scéne Yytnrll 1 hpechom Laaak6bo a d'allle postuy. Poliadall 1me bo, aby o6m o netlcb utiatkoc:h poro1·
pr6Yal:
- Btva akosi pravid lom, že
mladého adepta spe vu predchá·
dza snaha po uplatnen! so v
celkom protlkladnom obore. v
motom prfpade sa dá hovoriť
o v9nimke, lebo už detstvo som

- IC 30. •fročlu SNP som napísal itvorčasto•f cyklus plesol
pre bas a orchester na test PaYia koyla ,.Hory a srdce". Dielo
bude premlérovat SOCR vo rehru6rl t. r . so s61is tom O. Malacho•·
ským a dlrlaenlom O. Len6rdom. Oalef som oapfs al t ri zbory pre
dali na testy 8tefana Ladillnak6ho ,.Vďa ka , u fo partlzfi o". Dielo
uniklo oa podnet :~~bormajsl.-a detského speváckeho zbor u Zornl ~ ka . Ookool!ujem drubfl verziu baletu ,.Balada o strome", ktorý
mat premiéru " SND pred plallml rokmi. Nové nYedenle buda
v auguste t. r. pri prllelltostl oslh 30. Yýroi!la SNP, Pre potreby
Domu ploolerov • ml6dllle Y Bratislave som napfsal detskt revue
na Ubreto Eleny Cepl!ekovef. V celovel!eroom proarame 1e 7 ooYých plesol a laocoY. Podielam sa 1, na tvorbe programov pre
VUS: .,Zdravfm ťa , dell" je prlpravounf k O!llavám SNP. Jedna
z dvoch meol!ch 1kupíu a6boru m6 ul " repertohl proaram
.,Memento a krédo", kde som autorom hudobnej i!asll. To som
Y)'tvorll rad proliYoJootfcb lan16oo• oa pohlu slovenských bh·
nikoY. Oallia skupina VUS pr6u ltuduje proaram .,Narodeniny".
K Jreml6re SbakHJDDI'O"t'ho Hemleta oa Novej scéne v Bralisine 10m aap(ul ~c:hlckt budbu.
(mm)

prežíval obklopen9
hudbou.
Spev a hudba boli pre mňa natofko lnšpiru !Oce, že postu pne
potl a čili akékoJvo k Iné rozhod.
nutle. V škole som často vystupoval na prfležltostn9ch po.
dufatlach a ked otec vypozoroval tento mOl záujem, .. nútil"
ma cvičiť na klav!rl a u či ť sa
hudobnt1 teOr lu. ZMastnll som
sa sllťaže STM. Vrtazstvo ma
povzbudilo a ta som so rozhodol pre seriózne hudobné itúdlum. NaJprv to boli súkromné
hodiny u pro!. Ccrneckef, vdaka ktore! som tlspešn e absolvoval prltfmacle pohovory n11
Konzervatórium. Mal som Iba
15 r okov. Zl1častnll som sa dovtedy nlekolk9ch speváckych
slifllžl, no nikdy som st neuve.
domll, koJko llskalf te treba
preklentlt, kým človek pocho·
pf, že " umenf vlastne niet hranic. Od Istého času som sl zvykol pravidelne počllvat nahráv.
ky svetov9ch soevákov. Na záver štťldl a som sa zllčllstnll mlldztnárodnet spevácke! súťa že

Pra bk4 jal' 1973. Bola to prv6
vllčsl a pr!letltost.
V m'll mlaul6he roka sta
sa d6a1tnlll aelolt6taet dťaia
M. Scbaeldra-TraaYIUbe y Tr·
one, ktor6 noJfm dOJDdam a
6roYiiou
roabedaa JNdllla
hranica lokality, Tade Yale ,".
YenltYO D nlfttau JrfDIIOYt
caau DIOIDO po"t'UOUf U lDi•
morladny iiJHb.
- Sufaže aa z učas tn lll uchá·
c:Ua č l do tridsať rokov. Bol som
v tom čase chort, tak!e ma
pre nas ledovala tréma, a kd som
do posia l nepoznal. Pre dsa som
sa vil11 k r o<:hodol na suťd fsť.
Priznám sa, úspech ma po te•
!ili.

Sta nodl!ikom a61l1llckéba
ensemblu opery SND. Okre111
lmponufúcl ch pocitov sa i!ora1
viac stret6te s narasta1tt!illt
moolalYom pr6ce. Akt d uJa
hrané doJmy?
- Som tastn9. že sa raallzovalo to, o čom som snfval u!
od detstva. VIem, že ma čak 6
vera prácé - ale 11k by sorn
sa mal v budúcnosti opäť rozhodovať o svojom povolaní. ast
by to bol znovu - spev ...
M6ta re61ou leacu 1ti!11tnif
•• zehraall!ného Jt6dla " Ta·
llansku.
Je t o ted lnečn 6 prrlo~l·
tos ť, ktor6 by sa mala stat pravidlom pre každého, kto to s o
svotfm hlasom mysU poctivo.
ZtaJ, nie te to také Jednoduché, l ked našl kolegovia v
ZSSR, v Bulha rsku a Inde sl to.
to prax už dávno osvotlll.
S. VRABEC

SKOLA A HUDBA
Slávnostné hodnotiace slová boli profesor ovi Strelcovi
zadostu!!lnenlm za teho celo~lvotné dielo. Ked sa však
poohlladneme späť do minulosti, rnOžeme zis ti ť, že po·
dobné, ba možno optlmlstlcketSie slová odzneli l pri
Jeho 70. a 60. narodeninách. Zistené fakty nás vedO
k zamysleniu: Je tu človek, ktorého skúsenosti neboli
dostatočn e zOžltkované práve v oblasti, ktorá te pro
rozvo! národneJ h udobne! kultury podstatné - v oblasti
základneJ hudobnat výchovy v školách I. a ll. cyklu.
Dobre 1e č l oveku na duš i, ked črta v Hudebnfch rozhledoch z r oku 1953 (č. 15, str. 713) takéto slová:
,.Popri delkfch týchlo úlolácb (autorka článku uvádza
zásluhy organizačné, umelecké, publicistické) mohol Jh
Strelec uplatni ( svoje pedagogické zna losti a 1kCisenost1.
ktoré preo61al al oa katedre hudobneJ •fcboyy oa ft·
lozollckej fakulte a na fakulte pedaaoalckej a ktoré po
tolkoroi!oých sk6senosllach ahroul do platieb JUblik4cil:
De jiny bodoboel yýcbovy, Metodika hudobnej výobovv

Nielen oslavné
Na bratislav1kom K om:ervat6riu 1a prof. J. Strelec - pri prlldltosH 1v ojho j ubilea - stretol .r
tamof!ímt pedagógmi ( prof, D. Zuravlevová).
Sn!mk'a~

CSTK

nlakolkfllll tfldilaJD.I 11 cel6 slonn.U budobd
Pred
•erafnotf 1pomaaule na IIYotoé tubllaam no1ilefa
Radu pr6ca JfOf. J6aa Strelca. Vfpeht fabo aúluh
o ronoj alonnske1 o6rodaej budlty, a ktortmi u i!Ua·
ter mohol zozo6mlf proatredalctYom tlal!a l teleYIIIe, 1•
lmposaotnt. TI, i!o JOIDajt fubllantDYa ll"t'oha' OIUdy
1 jeho bupro1tredn6bo rorpr6vania, Iste a redo1ťou uyf.
taJt nhrh 1 pera doc. Samka (Hud. IIYot 1973/24) , aby
jubilant aaJiaal aJOIDlaaky.

reči!

oa lkol6ch l. a ll. stupia, 1\fetodika di rigovania •ok61·
nych telies, Dejiny a literaltra 1boroY6ho speYu. Vietky
uvedené pr6ce at Drlprano6 pre lial! a l!akajt na ,,.
dania".
Sú časn!k zostane zmlltent 8 zaskočcnt. ked po dvad siatich r okoch od uveretnenla vyššlo uvedentch slov
zlstf. ~e ant tedno z uvedcn9ch diel nebolo dosial vydané.
Akt te to kontrast so situáciou napriklad v oblasti
poézie, kde každ ý r ok vychádzalO knižky začfn a ttlctch
básnikov v náklade 800 kusov! A pritom fubllant, ktorého práca sa stala trvalou hodnotou slovenske! kultury a bola onmená vv~okým vyznamenanlm. už viac
a ko 20 r okov diktuje, čl necháva o plsova t s voJe s k tl-

senost1 posl uchá čom na JvyUieho hudobného uč i! Iáťa na
Slovensku.
Z bohatých zdrofov hudobno-pedagoglcktch skusonostr
pro!esora St re lca vydali v min ulosti pre vnu tornú potre.
bu Metodiku hudobnej YýchoYy " 1pedckych aborocb.
( Osvetovy Os tav 1961 ) Studio: Fonetické dk lady IPB·
dckycb n6rodofch lkGI. Probl6my •f•lonoatl alonn ského splenného slova, Vfrazod prostrledkJ tok61aej
loterpret6cie (Kratské osvetové stredisko v Bra tislave
19661 a v zborn!k u Osvetovéh o ústi! vu z r. 1961 ( n6.·
klad 300 kusov) sú dve krátke š tudle tohto autori\:
Hudobo6 Yýchova oa tleobecoondelhaclch lkol6ch a
1)yod do prob16moy metodiky, estetiky a techolky 1pan.
o tieto prá ce sO už dávno rozobrané.
Ak mame na Slovensku detské spevácko zbory, ktor6
dosahufu d rovet1 vyspelých čosktch a zahraničných te·
Iles. Je t o predovlietkým zásluha Strolcova. Ved priamo,
alebo prostrednlctvom svoJich žiakov vychovával pre ne
dirigentov v cykllck9ch zbormatstrovsktch kurzoch, kto·
ré už viac ako desať rokov poriada Osvetov9 ťlstav.
Nikdy nebude dosť obdivu pre ..starého pána~. ktor9
napriek vysokému veku cestuJe z Jedného konca Slo·
venska na druh9. v Bratislave zas neJutuJe prlcb4dzat
viackrá t d o tfldfia na skOsky speváckych telies.
Nie ja neskoro na publikovanie my!lllenok Jubilanta,
ktor6 sa dot9katl1 ~kolsk e t hudobne! výchovy v rámci
základného a stredného vl:eobecného vzdelania! Ved
Ich správnosť te preverené životnou praxou .. . Treba to
spr a viť l preto, aby sme sa nemusell červe•'at nad sku·
t očn osto u , že hociktorý orlemerný žlnk základne t školy
v susednom Ma ďa rsku pozna zo svotel učebnice vermt
dobre moderné BartOkove (lpravv slovensk9ch t uctových
plesnf - dokonca v pOvodnom texte, no u nás Ich č a s·
to nepozná ani prle mernt absolvent hudobného učlllstal
Z odstráne ni a podobných nedostatkov by mal fnbll ant
anád na jvllt:~lu radost.
B. VAlGIC

ll uslúžilým umelcom juraiom

Martvoňom

... ako Jeróme cte Couruolsier u C1kkerouej 5. opere.

Snlmka: J. Vavro

Myšlienky
o hudobnom
divadle
nrk6 prflct ltost dostha umelec ., roku
ako
'1• ,.Pnt
r all o • Jarnakovet lnaceaácli Dona Juana. Po Leporellovl
ldJna poaoruhodná aérla poath v opernf ch dielach
alo·
1958

L •·

.IX.

rlltla -

preml6rovt P e l r u cc l o v Seballno•om Skrotenl atal
1t1y, O o l a u d v pr11om alovcnakom naltudovani Debu11yho Pel·
,_ a Mállnndy, pytliak H a ra l ta vo vynlkaf6cej Waaserbauero"1 lnacenácll Lllky Byslroui ky, kr á l v Orflovet M6drej l one,
la • l ro ., Spanlelskej hodinke .. V análoch SND nenájdeme
ll•ar prtmltru diela píhodnet tvorby, na 6apecbu ktorej by ••
). M. napodlefal vtrallaou mierou - l vtedy, keď to boli maalle
tloby (ba č a ., Begovi Baj111ldovl, Hr f ň v Kr6tilave, Or 11 o• fr •o Svltoplukovl, F ll i p ., Bhllkovej opere Peter a Lucia).
A 1101om velká kreácie: N o c h r u d o v z Cikkerovho Vzkrleaenla,
~eklaaonky skupáil Scr q o ge ll ďa l llel Cikkerovet opery, titul·
at poatny • operách Pr or es or Ma ml o ck (Holoubek) 11
O ll at at kr ár ( Moyzea) . mar l á l z Andralotanovej Biele l
• ._,, c Is á r v Beoel ovom pozoruhodnom pokuae o syntetická
llludlo (CisárOYe nné l aty) .• Druhá sr6ra Martvoliotho pri·
. . . 11 kryje 1 lnterpret6clou nhoi!ntcb partot klasickej opery
!Glock - Ag a m o m n o n, Beethovenov P lz ll a r ro, Wagnerot
Wolf ra m z E 1 c h e n b a c h u, Verdiho Am o n a sr o, Naat a a co, M11 c b e l b, Borodlnov 11 o r, Cajkonk6bo Tom s kt.
Jleacaaalbo A l t l o, Glordanov G fir a r ct. Pucclnlbn S c b l·
. . ~1). "
l Kráten6 z proCIIovéllo hodnotenia ). M v 8. i!. HZ/1973 l
Opernf kriti ci nlo raz zd6·
pri hodnoteni
raaliujú nmi stthllovanýcb
pollh - , le reprezentujete
typ modern6bo speváka, ktort 11 snalf "o komplexnt
obraa predstnovaného hr·
dlnu ... ". Dokumentuje to

napokon , nie lfce tplnf, ao
reprezenta~nf yfber posth,
menonnt cb Y pen•• aObo
rozhovoru. Beapoabyby leb
treba doplni( d•o•a posled·
ntml tfznamatml kre6cla·
ml: Scarplom • !oacy a J6·
rllmom de Coanolslar 1

ClkkeroYef Hry o lblca a
1m rtl l Na stvárnenie Crow·
na z Gershwlnovel opery
Porgy a Bes. ktorA bude uvedenA elle v teJto sn6ne, sl
muslme po~kaC) . Nevyblasu·
jem teda oli! oovfi, Iba u
chcem podrobnellle zastaviť
pri spomfnanel l!rte velel
osobnosti. Kde eli. pramene
tohto prlstupu - vleobecaa
a •pec:iálne vo valom prlpa·
de .••
Mysllm sl, !e v Jednom zis·
teni, ktoré u niekoho pride
skOr. u niekoho pozdeJšle: v
priJat! názoru, !o opera te dl·
vadlo. Akonáhle Interpret dOl·
do k tomuto konštatovaniu, vyvodzuJe z neho dOsledky - a
to snahu o vami spomfnant
komplexnt vtraz bez aktch·
kotvek tlstupkov, i!l u! na stra·
na herecktho pretavu, alebo
profeslonallty s pevácket.
Lanla Yale ( prlsa6m •·
le 1 moJa) koaltatoYaala po·
plara tnad
apntckycb
b'flazd, kde J101lacb61 a dl·
v6k rád odptlfa lat6 ta·
•lskmt brlecby, aaJml pnto, lebo l• olla....f apaw6c·
kym •tkoaom a yattone tl
ho•orl: opera l• ,ndDYIIt·
kfm hodN •• •
v opere však nemO!eme VY·
chádza( z genl4tnych vfnlmlek.
u ktorých ta hlasovf materl41
unikátny svojou kr6sou. farbou,
výrazovou atlou. Tatko • toho
tot!! vytváraf pravldlt pre Ct·
lé modernt opernt divadlo.
Datme sl ottzku lnáf: s akfml
dotmaml by odchádzal • pre~ 
stavenla divák, keby genl4tnv
spovák vlastnil l tedlnei!n6 he·
r01·kA nadanlc ! Iste by lebo
zlllltok bol elite vai!Af. De!lnv
operného herectva d4vattl na
to dosf prikladov. Spomeniem
a'!pOI) Saraplna. Zltka, Carusa,
Christova,
Flscber-Dieskaua.
Chrlstu Ludvlgovú, Hermana
Preya . . . Veta : .,opera te pre·
dov!letkým budbaw. by nés za·
viedla k ďelifm prlnclpl4lnym
Oveh6m. )e zautfmavé, le tieto
Ovehy o tautolOgll scény a hudby vzrušutO l praktlkov a too·
ratlkov Felsenstelnovho hudob·
ného divadla - v sllvlslostt s
dlvákovým d!ltkom. Ide o to.
nakofko ma spleva Jdcl herec
duplovaf dramallckO výpoveď
hudby .•. Z toho vyplýva zauJI·
mavý problém o Intenzite he·
reckého preJavu a Jeho závis·
lostl na hudbe, teda l o rozdle·
loch medzi herectvom činohry
a opery . . . Ale to by nás už
zaviedlo ď&let. než znela otázka.
AkoM podráta na drubf
aztrtm YO neta atllasnábo
operaáho dlndla - na Ili·
trém relllnfcb tendencii:
ovládnuť javlako detailným
hereckfm prepracovanlm . ..
Oddávna som obdlvovatelom
práce W Felsenetelna. Myslfm
sl, le teho snalenle te vrcho·
lom ambfcU opery 20. storo~ la.
Krlvdl sa mu, ak sa krltlzute
teho práca s
poznámkou :
., .. . ale i!o apev4cke vtkonylw
Mal som molnosf vidief v Ko·
mlcket opere nie profilové
predstavenie, ate Bohému. No
l kecf nespievali .,bvladyw. vo.
(Pokračovanie na 8, str.)

Sedemdesiatročná

Jenufa

JG~t4&t

l

oslobndeala CSSI a pod.). Do "fail aa Jlrlhltalll autori
s nlellolktml desiatkami allladlab, kton dokumeatajt
konkritna ytaledky bodaotaej ttorby.
V zmysle obno•enla a ronofa marslstlckal ta6rle
a kritiky yykasuja pri ZSS lllaoCNif k o m l al a 1J r 11
Od poslednfiho IV. zjazdu Ztllzu alotensktch aklada· t e 6 r l u 1 k rl t l k a , • kompetaacll ktorej le alado·
llfet uplynulo u l •yle roka. Toto obdobie nnonl zss naia prAce l!leun TYorlnl komisia mnukoi61DY a Kru·
NIJrlc:onnlu proaramo•tcb dokumeotoY, prijatých na bu mladých mualkoi61D9. KoiDlala lloaltataje slepleole
lflllllaaaom zlazde a plneniu vytýi!entcb 61oh. Hlatným práce krltlko-r a ncenseatow ., oclborDej l ..- daDDal
cterom a Cilobou ZSS te aktltlzécla ttorlvého frontu, tlal!l. PoziUtna wflledky boU suaamao.., l • oblasti
a~lnj6ca ' zodpovednom plneni pot ladatlek spoloi!·
mulllkologlckfc:b prác, pripruovanfcb do Zbnrntka k
10111 na t11orlv6ho akladatefa, koncerto6ho umelca l mu30. výroi!lu SNP a analfs alonnallfcb skladieb.
slkol6aa. V záujmo úspclnfiho realizovania vletktch pláZda slovenallfcb skladatelo-r rospracoval uaneunll
IO'f a c:lerov priJat zjazd koncepciu skvatJtňovanla !!len·
XIV. zjazdu KSC a d'allle dokamaoty pre noja 'flaatnt
llleJ základne formou polltlc:k6ho vzdelávania, seminá- i!lnnu.t i I!Lnnoat ialtlt6clf a oblaatl badnbnej kalttry.
nY, lkolenl, prehliadok a l tldljntch záfazdo•. Notou
Podla 'flaatnfcb pl6nn aa ataré o preblbenla apoiiŇ!aa·
farmou v tdeoto·polltlcket l!lnnoall bolo lkolenln funk· akej a •fcbmnej funkcia umenia. o aprútupaeule ume·
cloairot, ~Jenov a pracovnJko-r ZSS. Za najvýznamnel· lec:kfcb bndn&t llrokfm ush6m pncnjtc:lch. ZSS rea·
lat molno poval otaf ilkolenle funkcionárov a ved6clcb JlzuJe •laltnt prehliadky !Yorby l koacartuébo umeala ,racnnlk011 ZSS, na ktorom odllnell prednál ky sddru· l!aato w apolupr6ct 1 lafml laltlttelaml (aapr. - a ostatU. V á l k a, ll r u l k o v ic a a Nl tt ma n na. Iné for· ntml nmelackfml nl111a1 - akcia na poi!eaf oalobode·
•Y tejto práce reprezentovalo mnolstvo semlnérov, be·
ala, proteatof wehr proti udalostiam • Chile, autorská
alld 1 prednálok s domácimi 1 zabranll!ntml predná· nl!ary hudby a p.,.sle, koucerta6 podujatia • ktpalucb
leterm l.
!renl!lanake Teplice, • apolaprácl 1 Krabmi prlatarn
Ztls alonnakýcb skladaterov súatredll vefkt pozor· ameala akcia y Pleltaaocb, • Nitre, y Ham..uom, • Zl·
na mladých skladatelov, koncertných umelcov a line, koncerty 1 MDKO w Bratlalua a pod.). Dramaturmuzl kológov, ktorých u! treti rok zdru!uJo v kruhoch &la tfcbto podulatt aledoYala ciele, wyjadreat w ldao·
mladfch. Mladej aener4cll sa nnule osobitá pozornosf vom p16ne.
Ilinu po polltloko-ldeoval 11 oclboraej stránke. Kruhy
Na aovaj trOYal Je aabespe«!tn6 61ka apolapr6ca s
aJallfcb mal6 •lastnt plány «!lanoatl, l kolenf, acbádalli partnll"'kfm lleakfm Z•lsom, a to predmletkfm tor·
• aa prnldelntcb scb6dsacb a tykazul6 plodnú i!in- mon uáfomnel ytmeny kalttrayc:b bodn&t. Nnowytwore·
...C. ZSS prlpratll pre mladtch muzlkot6aov ll. aeminh nt Ceakoalo•enskt wfbor nlsn akladataloy bada 1a·
•ladfcb budobafcb ndcov a krltlkow na lámu: .,Profil rantom tfalliabo apntlnaata uťabay medsl lleakfm a
ml11dého hudobnóbo kritika", olektorf 1 mladých muzl· slonasktm budobntm nmaqfm.
llal61o• u atítastnlll l Medztnárodnat konrcrenclo o
Zda almanallfcb skladatalm m6 walkf záujem aa rosmarxistickeJ hudobneJ estetike v Budapešti.
tfjaaf horl't'fcb koataktoY a amaafm ZSSR a oetatatml
Vadaale ZSS podnecafe dujem nojlcb l!lenn k YJ· eoclallatlc:kfml kraJiaaml. N6 pod,aaaat - a tapelae
tnn•la dial, ktort u atant tnalfml hodnotami alo· piaf • rémcl celkn6bo l!nlloaloveaaktbo pltaa - do·
ftlllket badobnaj kalttry a prlspej6 k ronoju aucla· body eo ZSSR, Polskom, Bnlbuako•, Mad'anll:om a NDR.
liltlckej kalttry •&bec. S tfmto olalom boli l!lanltVIa Spolupráca~ apolfYa Yo yYiialaal deleattDY oa rtsae
lafono6clf o !Yorbe, v
ZSS npozornenl na rezne norlté attale, Yeanan6 poll· badoba6 poclajatla, Yo
tlc:kfm a spolo~eoským udaloatlam oalet tlaetl (25. vt· aaalelaal 1ramoplatof, NO IIÚO•. partlttr, odborutcb
VLASTA ADAMC:lAKOVA
lille 1tltruúovýcb udatoatl, 30, •froi!la SNP, •triK!le publlk6eU a ....,aao..

Od zjazdu ZSS

••f

wf••••

• losoch, kldfl oznlkala Jej pastorkurta.

V pralakom N4rodnom
divadla hrali ~lnohru
Oabrtely Prelssovet po
pnf ru ul 9. novembra
1880 a Jaat&lk - dokon·
ca dYI roky predtfm naplni mu!skf zbor s
baryt6noytm sólom .,Ziar·
Une•. ktorf te dnes po·
valoYanf u prvd pred·
zvnt )anl\flnet dr6my.
Prtve pred 80 rokmi do·
plaal )anti!ek pertltt\ru
,Ziarllvec",
predohry
ktoré te dokázaterne logickou sdčesťou opery ..Je l pas·
torkytla", aJ ked sa dnes pred operou nehráva. Kedy
teda ui!al Janáfek pracovať na opere? "Mola slU ka
ll a...,..aa. le ketf bola u aáa druhf rok, zal!al 1010
sklada( J, P. - teda • r. 1191 •• • Rukopis parllt6ry ae•
mám". (Z listu Nebu!kovt v roku 1917. l V premléro·
vom programe brnenského divadla na Veverl - z ta•
nuára 1904 - sa dočflame, !e v "roku 1897 bola paril•
t6ra opery naplnná al ua l!i1to". Zdá se vlak, le lllo
Iba o pnfi dalattn. Molno teda predpokladať, le Janál!ek
kompoaoval .,Jal paatorllylln" v rokoch 1894·7 ( prv6
dajatwo) 1 • rokoch 1188-1903 (drub6 a tretia dol·
atto). O dokončenf diela sa zachovalo nlekotko pfsom·
ných svedectiev - )anái!ek sl poznamenal na konct
libreta toto: ,,18. l. 1903 - treti tfl deli hrozného smr•
telntho zápasu motel 6bobel Olgy. Skonl!enfi". Elite
možno i!ltaf ruskO poznámku 1 18. 111, 1903 - "Teb)e
OJso w pemjat • ••" Kea )anái!kova dcéra Olga zomrela
( 26. ll. 1903). vložil Jel otec do rakvy notovt arch • Je·
nOtlnou modlitbou z 2. detstva a prlpfsal: ., .. . a predsa
werlml"
Vznik diela teda Je - l podfa t9chto letm9ch pozná·
mok - vefml dramatlckf. Sotva sa Iná opera rodila
za pohnutetšlcb okolnosti. Treba sl uvedomlf, !e Janá·
fek pretrval hlbokO premenu umeleck(! a estetlcko·
názorov6 (zo známeho .,folklorlstuw sa rodil na Jorlgl·
nálnetšl tvorca začiatku 19. storoi!la), že absolvoval pr·
vé cesty do Ruska. ktoré ho hlboko ovplyvnili, !e sa
mu blfžlla p!l(desletka a teho exlstenfné podmienky v
provlnfnom Brne boli neuverltefne fa!ké, atď. K tomu
- ako vyvrcholenie - prlstupute odm ietavé stanovisko
K. Kovaf'ovlca 1 pra!ského ND. ROzne prfflny nemožno
Izolova(, treba Ich chápa( komplexne: t. 1. svoJu dlohu
tu zobrala osobná zautatosf ()anái!ek kedysi kritizoval
Kovai'ovlcove výtvory l. ako at rozdielne umelecko-este·
tlcké stanoviská IKovarovlc bol typickým predstavltefom
nesporne seriOznel. ale mOdnel vlny pozdnoromantlcké·
ho umenia. Janáček sa usiloval o nov9 pohfad a výraz
- priam dravo realisti ckt). Umelecké smerovanie Pra·
hy - eko vedilceho i!es kého centra, malo už vtedy pod·
statne lnf ráz, než sna!enla moravské - sice neJed·
notné, niekedy protichodné, ovplyvnené Viedňou, ale
tlel - odporom k VIedni. Tieto problémy - v mno·
htch podobách - prellvald al podnes. A! novt roz·
m11eh slovenske! kultllry tm dáva tn9 amor, pretože Brno
sa dostalo medzi dve n6rodné centrá. Možno, že dokáte
z toho vyfa!lt viac. ne! Iba doi!asné Qspechy. Janáf·
kov boJ o preniknutia v Prahe nie te teda náhodný. JehG
Os pechy vo Viedni maJ(! významn(! taktlckd dlohu. Kol·
ko umelcov muselo dos iahnut uznanie v zahranlčf, aby
leb konečne v Praha retpektovelll A pritom sl Janáček
Prahu velmi vá!ll. Preto trpel tel nepochopenfm. Po
prafskel premiére IQI pastorkyne bo nazvali naturalls·
tom, folkloristom a prlmttfvom . . • )cho parUtdru Ko·
vai'ovlc "uhladllw. ebv znela symfonlckyl
PO•odnt premltra fanái!koveJ Jal pastorkyae bola
21. l. 1104 • starom l!eakom divadle • Brne na Vovei.'L
Podla záznamov zača lo Jel štQdlum 12. Xl. 1903. Dlrl·
gentom bol Cyril Metod61 Hrazdlra. V Brne ~l t O ešt&
pamatnfcl tetto významne J udalosti (napr. }an Kunc hudobnf referent a kritik). ktorý potvrdzutú, fe to bol
vefk9 sviatok. Janáče k bol oslavovant 11ko vlfaz. AW
nadšenie netrvalo dlho. Predvedenie toll! nebOlo D\1·
lepllle a kritici sa v názorocll na dielo rozchádzali. Sllm
Janáček za čal Ihneď roblf v partltllre opravy a zml'm y
(podrobne o tom pfše dr. 8 Stl!drotl). Je vidieť, Ie
dogmallck4 teOrla o .. nemcnltefnostl" Janáčkovýr.h: ftt.
padov a záznamov te neudr~atefná . Janáčkovi vždy šlo
o maximálnu tlčl nnosf diela a pranlknutle do sveta.
K prabket premiére prišlo al v roku 1916 a o dva
roky neskOr bola premiéra vo Viedni. Ak pražské na·
lltudovenle malo rozhoduJdct v9znam umelecký, premlé·
ra vo Viedni urobila veTa pre propagáciu tohto diela.
Klavrrny vffah vydali v Brne v r. 1908. VIedenská Unl·
verz4lka vydala nemecké libreto v r. 1918. Prvé česk é
libreto vyl lo a! Y r . 19!53 - ako pomôcka k počt\vanl u
gramofónovet nahrávky. Tieto fakty sd poučn~ l preto,
le nesmieme 1ostaf v domnenf, akoby Janáčkovo na!·
známejšia dielo malo u! všetko vyhraté ..•
PETRA HEERENOVA

•

á fi harmó ta

lt.-11. l. 1174
Dramatur&la dwoflca pnfc h abooenl ·
•feh koacartow Y oowom kaleadb.!'om
roka bola Y znameof nlupu do jubllal·
aiiho &tn(ceolenárla pniiho slowenskt·
lto orcbeatra. 25-r ol!nii exlateocl• Slo.,.aakef fllbarm6nle predatiYaje fadaa z
kl61!owf cb momeatow pradoYietkfm i!o
do tworby, lnlerpretiicie • najml zebra·
ali!a6bo l freaia slovenske! aymfonlckel
hudby.
Na jvýrazne jšlm potvrden!m umeleckii·
ho št6dl11, ktorého sa orchester za svorh o 25-ročného Jestvovania d opr acoval,
bola reprlza toho lst6ho pr~ramu, 1
Jctorým SF 1ačala svoJU činnost cl,_
27. októbra 1949. Koncert d irigo val
dr. Ľudovtt Ra jter, ktorého meno Je spoJené prakticky s celou hlst6rlou tela·
aa.
Táto neokázalá , ale pre prlamlvcov •
avedkov lmponuftíceho vývoja s lovenskii·
h o ln\erpre tačného umenia skutočne
s viatočná pr!letttosf, Inšpirovala nevdo·
jak k retrospektfvnemu zamysleniu sa.
Je to celt rad nezabudnutelnýcll zá ~lt·
kov, dnes u~ historicky významných,
tlspe ných premiér. debutov t zahranič·
n ých úspechow domácich umelcov, klo·
rý lemuje túto ces tu.
Ovodná aymfon lck6 suita Dolu V'bo•,
o p. 26 od a6r. umelca A. Moyzeu le
vr úcnym vyznanlm autorove! l ásky ku
krásam slovenskeJ prfrody, k vlasti, k
I'lldu - k jeho spevným melódliim l
rezkým, rázov \l~m rytmom. Dielo sťí čas
n e symbolizuje spllto'lt s b'udobnou kultúrou čes kou (v t omto prlpade so smet'llnovskou trad lc lou ), bez lrtorel sl prv6
~ rlóznejšl e
kroky p rB!esl on a llzačného
procesu slovenskej hudobne! !Ntttlry ani
ÍlemO'-eme predstavH.
Skladba svojim p86tr~m ln!lttllmenta~.
a ým rúcholll je ekvelou prlleJttosťo u pre
preukázanie llajleplfch achopnotU h rálov. Pri v!etkom svoJom tvortvora vkla·
d~ a nezlyhávajOcom eláne d irigent nik·
d y nesklzol d o roviny dr avtho vlt'tuózneho exhibtclonalit'm u. Dlh oročn 6 prax
a typická \lme leok6 Tozvaba, ktorou RaJter pOiiln a čll!fl svoje dlrlgentsk6 kreAcle,
-pripravi* 1M>f!lucb6i!om lllfachtllý pOfl·
tok.

SuuhoJlov plesllovf ayklus NoK at so·
Jttudo. o p. ol pre meu:osoprán a orch&s·
ter - na slov6 Iva na Kraskll - pred·
niesla mladá speváčka \'l kt6 ria ltrecan•
• '· Upt\tala tecbnlclroll tsto tou, preols·
nou ekonomikou d ycbu, pekne tvarova·
.,... ~ • Uiso._..._ ll _ ...

nltou vyrovnanostou · registrov. 'Jiektorll
hlb!l!e položené plesne l Stará romanca)
bol! by sl tladal! zo stranv d!rlgenllt
menšie retuše orchestrálneh o partu
Stracenskt je navyše typom tvorive j, pod
s tatu diela vnlmajúcej umelkyne.
Záverečná
DYofii koYa
8. symfó nia
G dur, op. ll predložila dirigentovi l orchestru odlišnejšiu problematiku: ako
dat do sfilad u !ormovú vyváženost die·

Dr. i udouit Rajter.

Snfmka: Z.
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MináčovA

4. Brandenburskom koncerte
D dur J. S. Bacha sa predstavili (so s lá
člkovou skupinou orchestra SFl ako só·
l!stt mladi umelci - huslistka Jela
kov6 a dvaja rlaullsll - Vledlmfr Brua·
ner ml. a Vof lech Sa mec. Ich výkony
odznel\ no pinet výške nemalých tech·
n\ckých l výrazových možnostf. Slovák
vyzdvi hol typ\ckťí barokovO rados( a nadšenie z muzlclrovonla. Skoda, že v o kra.
jových, rýchlet!ilch častiac h nedokázal
zvuk orchestra trochu viac o dl ah čl(. a
tak sa vyhnút miestami tvrdosti, až ta~·
kopíidnostl. ktorá zaprlčln\la lbodnotlme
štvrtkový koncert] at menšiu sóhru
sprievodu s concertinom sól!stov.
Pri prlležltostl 100. výročia narodenia
významného českého skladatera Joaefa
Suke sa dostalo na program teho prekrásna, žiaf. zriedkavo hrávaná Feat,sla
pre husle a orchester g mol, op. 24. Die·
lo sme počuli v podani koncertného ma j·
stra Cesket filharmónie Brun1 Beli!lka:
súslredll sa na vystihnutie romantické·
ho vzletu, buJarej, citovo preky pujúcet
fantázie SukoveJ hudby. Krásnym svieti·
vým tónom (huslista vlastni vysoko kvalttn~ nástr ol) pr!kladne vyzdvihol plas·
tiku A dych Sukovej kantabllnej lyriky a
slu ' · sa vyrovnal aj s početnými te chnickými úskaliami kompozlcle.
Najlepšie č r ly Slovákovho dirigentské·
ho naturelu vynikli v znamenite! In·
terpretácll známeho Svätenia jar! od
Igora Stravin1k6ho. Zlveln á bezprostrednosť Slovékovho temperamen\u, pr\ zdOrazllovan! nepravidelných rytmických akcentov a v doslova ohnivých, !larlvých
orchestrálnych 'rarbách. jeho jedinečná
schopnost účinných, veYkorysých gradA·
elf, bezpečné vypracovanie a prfsne rd·
pektovanla požiadaviek partitúry, sa zlú·
~111 v nezabudnuteiný velký a repre·
zento čný výkon. hodný pr vého sloven.
ského telesa.
ťívodno m

·s,u.

roman\lcky vzru eným spádom.
t drav osť ou . Opätovne dom!·
noval Rajterov zmysel pre vyvá~enos(
zvuku, výrazu l tempa, ale samozrejme
a j teho dOraz na pevnú rytmlckO kresbu
v detailoch 1 v celkovom rytmickom
prilde. RaJter modeloval llajml !!lroké •
20.-21, XII. 11173
liynamlck6 oblúky účinne, s nále!l tým
nadhYadom, čim vytváral do jem osobitéFrancOzsky dirigent Roberto Beasl pat.
ho tvorivéko a aplltla • citového ,zaan·
rf medz! osved ~ených zahran\čnfcb
gažovanla.
umelcov, ktor! sú z6rukou mimoriadne·
ho záuJmu verejnosti. Jeho posledn6 bra.
tlslavsk6 v ystapenle sa vyznačovalo sym11.-19. I. 1974
pattckO'U l!rtou - prevahou umeleckých
kvalit nad momentami atraktrvnyml. S
Dvo jicu abonMtnfch k oncertov SF IM·
)N'ib6cltlt6olmt roka •• Bena~o d lr l·
fttONil 11Hl• ..-lee Laoi•MN
J
1

spevn osťou

ll....._

l<onci rol<
Po1ledltQ
l tvrtrok
práv•
uplynullho roku sa v Ptdfa·
noch vyznačoval pomerne In·
tenzívnym koncertným životom. V októbri si pripomenulo
15. výročie suojsj čim1osti Kul·
t úrne a spoločenské stredisko.
Táto inštit tícia, ktorá pris pel a
k r ozvoju miestneho koncer tného života, priprauiltJ k ~·voj~
mu jubileu viacero podujatí z
rozličnlich wneleekÍ/Cit í drtrov
• - pochopite(ne, neobifla ani
hudbu. Ked ze tennfn osláv 111
kryl s Brat islavsk!imi hudobnými slávnostami, odzrkadlilo sa
t fi i pri výber-e korrcertov d.va ko1tcert11 vyplnili tíčastnlcl
INTERP6DIA '73, nll tretí po·
:zvali soviets-ku meno!!Opranist·
ku Zaru DOLUCHANOVO. Vy ·
wrcholením osláv KaSSU bol
sl dono11tní; ve~.,. hudby • po~~
2ie, na ktorom vystt,pili H. MI CEl AL1KOV A, rJ. RYBARIK • r..
MARCINGER.
Nouembrovií koncert Kruhu
priatet ov um~nia patril MOS·
KOVS K~M U KV ARTETU. Tento
mladQ « veCmt per spektivnv sú·
bor zaradil i o svojho progra ·
mrt skladbl/ r6znych Jtýlových
období (Haydn, Schubert, Pro·
k ofiev), ktort citlivo difereneQual. Zvláštnu :zmienktL sl zaslúži primáriu& Rajmundas KATIĽ US, ktorý suoje vedúce postavenie a muztkantské kvality
vyuziva na .stmele11ie kvarteta.
Obecenstvo si po programe vynútilo dva prídavky: D ue piesne od l . Stravinského a Caj·
k ovského Andante cantabile.
Mimoriadno" kultúr nott udalostotL bol klavír ny ~once rt
Rudolfa K ERERA 10. decembra
m. r. Tento velkí; umelec do·
káSt daf pe čat svojej výraznej
osobnosti každej skladúe. Ne·
opakouatelrtý pristu p nójde i k
takrím známym kom pozíciám.
ako je Beetltouenoua Sonáta
., \iesoc•ly ,,cit". t>ajzaujímavejl ia i• vlak tG 1kutočnost, i t

po1lucháč pr tjfma jeho %vltflt ·
ne p oňatia ako celkom priro•
d:zenl a logickl; niekelftl fio..
k onca núti k úuahdm, prečo sa
ten-ktorý detail nehrá práve
t ak, ako lto podáva Kerer. Z
ostatnýc1a predr1esení;cb skla·
dteú upriamime pozomost na
skueM1to Prokofieva (lii. solll2t a pre klavlr a mol ) a 24 prelúdií F. Chopina. Nebudeme
snáď ďalek o od pravdy, ak pottieme, že " tomto oykle je obsialmutá kvintesencia Chopitto·
vej hudby. O to cennej§ie bolo
vypočut si 24 prelúdií v K erer ovej ir1terpre tačnej koncepcii.
V decembri bol dte jeden
koncert, ktorí; by sme nemali
obís(, hoci sa vymyká z dote·
raz opísaných. Už druhýkrat
zavítali medzi ,.svojich" býva·
ll odchovanci ĽSU v Pie§ta.
noch, ktori ftudttj!l na našich
konzervatóriách a hudobných
akad~miá cll. O aprílovom koncerte poslucháčov konzervat6·
ria v Bratislave sme refero·
vali (liZ č. 11173). Teraz dosta·
It prlležitost po.~luclláči žili~t·
ského a ko§ick~ho koltzervat6·
ria, VSMU v Bra tislave a JAMU
v Brne. Je isté, ze domovská
príslušr lo.~( k určitému mes tu
je pri posudzovarzí ttmeleckej
úr o!'ne celkom ireievarttná. ale
koncert ul.·ázal, že Piešfany
majú suoje ,;::ellezka v ohrti".
Slačí poukáza( na veľmi solíd·
ny výkon klavir istky Katarínu
BALA 21K OVEJ (VSMU z
triedy prof. E. Fi.~cherovej).
alebo sopranist_ky Zttzany J EK ·
z triedy
KELOVEJ (J AMU pr of. J. Va urdovej-Tomašouej)
- popri inýc1t srubných vyst tÍ·
peniach. No na jdôležitejšie je
že mladOm adeptom hudobného
ttmertla sa takto dostáva nová
forma účinkovania v d6stoj ·
11om prostredí. Už i preto sl
zasluhujú organizátori podob·
n(/ch podujatí uzna111e.

KORNEL DUFFEK

~entslČf prejav zbavu je okh alostl • sklDD

k virtuózne mu exhibicionizmu uvofnu1e
miesto serióznemu, ~týlovo od0vodnen6·
mu prejavu. Prokofle vova Klestck6 Qm·
f6ele O dur, op. 2S nebola Iba akade·
mlckým odohrl\van!m partltOry, ale vtip·
ným. duchaplným dielom, srsl a clm mia·
dlstvo vzrušenou fantáziou. spťl.tanou nie·
len klasickými rormovýml schémaml. ale
a 1 l azda s výnimkou niektorých Ose l< ov
rt nále l disciplinovaným postojom di rl·
genta. Benzlho snaha o tvorivé uchope·
nie tónového materiálu charakterizova·
la a j koncepcia orchestrélnej verzie zni·
meho cyklu M. R1tel1 - CouperhJO'f
a'hrobok. Dostal! sa tu k slovu a j ~rtv
Benzlho tu~ného temperamentu, ktorý sa
zaiskril v rytmicky
exponovanejšlch
časti a ch. Dirigentov zmysel pre kultlvo·
vanos( zvuku nalilel priaznivO odozvu
vo výkonoch hrá čov , z ktorých sa žiad a.
lwlá!; ( vyzdvlhnu( znamenite zvládnut6,
pomerne
exponova né h obojové sólo
IVIedlmfr Mallf ).
Vyvrcholen!m tohto vydareného pro·
gr a mu bolo svetoznáme Ravelovo Bolero.
k toré kladie značné nároky na d lrlgen·
tovo rv1mlcké cltP.n le. na účinné spoJe·
nie naoko ~lvelného narastania s r• ·
cionálnvm rozvrhnutfm širokej dynamlc.
kel plochy. Benz! sa tu ukázal ako r oz·
vážny, te d lnečný stavltef. ktorý dokázal
toto d ielo (pri všet!(.om tvorivom nad·
hlade) vybudov ať ako strh utl'lcl hudob·
ný pr ťí d.
Merlb Leple•skf po v\acnásob·
ných výrazných Ospechoch - sa pred·
!Wvll v Reps6dil oa Peaealoibo ttm•
pre klewfr a orchester, op. 43 od S. V.
Rachmaalaou. V z6kledaom prfstupe k
diela N Lephaakf aedel cestou ekade·
mlcky sterllaiiho, hoci 11recflaabo
odo·
,
hrheole autorowfch JOI IediYiek: •••·
roul k poatlhautlu rom1atickel etm•
sfiiry. Zvolil sl, zdá sa, cestu sprAvnu
a v mnohých variá ciá ch vysoko dčlnm1.
Partie dramaticky vyhroten e jšie boli by
však znlesll viac zvukovej intenzity •
vá nlvej§f prfslup. Benzlho orcbestrál·
n y sprievod vyzna č ova l sa vzácne dO·
kladnf na prepracovanfm, ši rokou paletou
zvukovfch oél tlenkov, pravou muzikant·
skou Iskrou. Vnucoval však do jem prlll!·
net s nahy o sebauplatnente - na úkor
podriadenia sa lnterpretovmu prfslupu,
čo sa pretavovalo v určiteJ miere l .,
oblasti sdhry (natmll v p očiatočných va..
l'Utclk111).
.. ei!IIC

lftd J• went•A ta hodnot! fu medzmArodnt po·
rota televl21llych pr acovnikov, odbornlkov z ob·
l11stl h udby za dčastl publika. Sólisti čl skupiny,
ktoré v semlflniilovom kole zlska!ú v hodnoteni
poroty naJvyšši pat!et bodov, postúpia do !lnt lového kola.
Z'kledafml krit6riam1 v hodnoteni poroty te
a u te ntičn osť !olklOrnehq materiálu, so zretetom
na n6rodné !!pecltlká a Interpreta čnú osob itosť ,
re!!pektujúcu rôzne etnické, regionálne. čl lokál·
ne !!týly. Okrem por oty hodnotia t'lčlnkutúclch al
televlznl diváci. Sólisti a folklórne skupiny, ktoré
v semifinálovom kole zlskajú cenu divákov, vy·
stúpla na záver sóta!e v osobitnom gala·kon·
certe.

Fttjar oué trio otca a synou K ttbincovcou z Utekáča.

Sn!mka: V. 1-Iék

t elevizna

súťaž

hudby

Me cfarsU t• Inflle Budepel t sa podaf•l• ••
•ýanemn6 podujatie - uaporladet medsia6rod·
nii s6ťe l ptivodaet Judovej hudby eur6pskycb
n6rodO'f. Cielom dťalie je predstu l ť telnfl·
nym dldkom p6•odnii wok,lne a lnl trument61·
ne folkl6rne prejevy jednollivfch niirodow •
slíťa! aou formou dobodaotlť leb umeleckt ek·
tlu. O 6 i!esť ae teJto 116 ťeii poi iadali tele•!·
zle: ZSSR, Bulhars ka, Pofske , NDR, CSSR, Re·
k b ka, Swejl!lenka, Tellaa•ka, Ffu1ka, Frenclizska, Be lgicka, NSR. Juhoalhie. S6ťaie ••
m6žu di!aatn lť s61isli spedcl 1 laltrumeate·
llstl, malé wokálne a lnltrumentilne skupin •
do 12 i!lenow.
Súťa ž

má dve kolá

Sem lflniilovfi pozostáva z národných programov
Osmich Colklórnych skupin (lednotllvfi programo.
vé č!sl a nesmt'l presahovať 4 mlndty). Prebieha
od decembra minulého roku do konca marca 1974.
Maďarská televfzla ho reallzute vo Vorosmartyho
divadle v Székesfehérvári - vzácnom hlstorlc·
kom zaduna jskom mes te, niekda jšom sfdle Ste·
fana l mladš!ch Arpádovcov. (V str edoveku bolo
mesto známe pod názvom Alba Rea ta. )

Zo Slouuke sa tejto sútaže v semifiná lovom
kole zúč astnil o 8 popredných folklórnych sku·
pln: Trio fajeriatow Koblnco•cO'f z Utek6i!a, Gor• l·
•k' most ke (ga Jdy a husle) - bratia ZboroitO'f·
cl a speváčka Aan1 Ruan6kod z OravskeJ Pol·
hory, Terchonk6 fudoYá hudba Miroalua Vallu ,
!eaaU .,adcka akuplaa zo Strby, Ľudod hudbe
J61luN Bertole 1 Cteraeho Balo&u, Mubk' ape·
deke skupia• ao ~umlece, Ľudow6 hudba • apa·
dcl Dord'oril!-Vf roatko 10 Zemutove, l:udo•'
dychod hudbe 1 Drietomy. Program slovenských
folklórnych skupin mal vys okťí medzlnárodnó dro.
veň. V§etky skupiny vystúpili s reprezentačný mi
vokálno-Inštrumentálnymi prejavm\ zo svo jho pro.
stredla. jednotltvé pr ogramové č!sla (v rozsAhu
4 mlnútl mali vvbuclovanú a premyslenú stavb ~
v rámct ktore( mali m ožnosť ukázať svo to Inter·
pretačné ma jstrovstvo. Slovenský program od za·
čl atku do konca naplno upútal návštevnlkov dl·
vadia 1 porotu. V záverečnom hodnoten{ medzinárodneJ poroty, ktoret predsedal dr. Ortutey Gyo ·
la, porota mimoriadne kladne ocenila vystúpenie
fuja rového tria z Utek4ča. goralskej skupiny z
Oravskej Polhory, s pev mu ~ov zo Sumlaca, · spev
žien zo !hrby - l terchovské spevy a hudbu.
V SEMIFINALOVOM KOLE ZISKALA NA}V\'Sit
POCET BODOV 15S (NAJVYSSI MO!Nf POCET BO.
DOV 110), SPEVACKA SKUPINA MU!OV ZO !U·
MJACA. PO NEJ NASLEDOVALA GORALSKA SKUPINA Z ORAVSkEJ POLHORY, TRIO FUJARISTOV
Z UTEKACA A TERCHOVSKA MUZIKA.
Tri ••ll.,lle ohodnotené skupiny vystópla
7. aprfla t. r. vo finálovom kole tetto sťífaže, a t o
s naflepš!ml skupinami a sólistom! ostatných e u.
rópskych národov, zMastnených na stífa~l. Vefkó
cenu madarskej televlzte Zlatého páva zfska sóLista alebo folklórna skupina, ktorá bude mat v
hodnoteni poroty natvvššt počet bodov.
ltefeta medzln6rodnet televlzne l súťa~e má pre
budúci ročn!k pt•evzlat televlzla toho štá tu ktorá
si odJleste Zlat6ho páva.
ONDREJ 01110

Sovietska reprezentácia
sláčtkovtm

kvartetom v sez6ne SF KoJtce bolo do·
tel'az Moskovské kvarteto, laureát Medzinárodne! tribOny
Jediným
Na svojom koncerte zaujalo
programom:

t:JNĽSCO.

náročným

Prokofiev - Kvarteto F dur, č. 2, op. 92, Haydn - Kvarteto,
op. 64, č. 5 - D dur ,,Skovránok". Schubert - Kvarteto
a mol, op. 29, č. l Prográm upútal nielen dramaturgiou, ale
hlavne spôsobom podania. V Prokoflevovi stupnica farebných
otilleňov a dynamická tvárnosť dal! vyniknúť zvukovému bo·
hat5tvu diela. Bolo mo~né vychutnať perfektnú a dokonalú
hru všetkých členov súboru. Haydn mal dokonale vyprace·
vané nielen jednotlivé časti, ale celé dielo malo pevnú stavbu.
Upútala predovšetkým PI'VIl čast s precfzne podaným partom
prv}•cl1 husH a virtuozita 11!;etkých hráčov v časti poslednej.
V !:>chubertov! vyniklo pravé muzikantské ovzdušie. bez snahv
po vonkajšom efekte. Celkov~.l!rejav bo l doslova podmaňujúci.
Sovietsky huslista Igor Polltkovsklf upútal tónovou krásou,
a bezprostrednosťou. V jeho podanf
zaznel Koncert pre husle a orchester a mol od A. Glazunou.
Hodnota Polltkovského hry je vo vytrlbenej muziklllnostl a
v schopnosti 'vystavať .celok diela. Dirigentom koncertu bol
sovietsky host Eri Klas. Citllvo sprevádzal sól!stu a jeho dobrá
práca s orchestrom sa priaznivo odzrkadlila na celkove! úrovni koncertu. V symfónii č. 9 Es dur od D. šostakoviča však
chýbalo detailné vypracovanie. Klas sa nebál podčiarknuť zvukovú stránku · diela a demonštrovať dar muzikantskef prirodzenosti, spojenej s rozvážnosťou a húževnatosťou.
h ráčskou brilantnosťou

Sólistkou Beethovenovho III. klavtrneho koncertu bola Maraarlta Fedorovová. Okrem technickej prfpravy charakterizuje
jej hl'll cltllv~ 1íhoz, no z celkove dobrého dojmu ubrala snaha po romanttzovanť a tempová rozkoUsanost. Dirigentom koncertu bol Mario Klemens, ktorý dal v úvode vyniknúť veľko 
lepému a slávnostnému lesku Slávnostnej predohry od D. ~oa
takovii!a. V Symfónll d mol č. 7 A. Dvoi'áka dominovala rytmicky presná súhra a osobné angažovanie sa každého člena
orchestra. Klemens "šetrn" snami tak, aby dielo účinne vygra.
doval. Pomohla mu v tom premyslená tempová a tektonická
koncepcia. Prfjemne prekvapil 1 orchester: sOstredene muzicfroval a zdá sa. že dirigent dokázal bezvýhradne presvedčiť
v~etk9ch hráčov o svojej premyslene! koncepcii.

...

V druhej polovic! abonentného cyklu vystúpil v Koii!ciach
kubánsky klavirista Silvio RodriJuez Cardenas a Verdehr-Reo·
ur trio z USA. Nezvyklé zloženie tria dalo momosť farebné·
mu a nllladovému odUšeniu skladieb D. Mllhaoda (Suita pre
husle, klarinet a klavfr). ako aj B. Bart6ka (Kontrasty pre
husle, kli!'Vinet a klavfrr) .
!1, etlRJLLA

Na počesf A. Albrechta
sme st prlpomenult plltnáste v9ročte smrtt ted·
z najvllčšfch osobnostf bratislavského hudobného života prvej polovice XX. storoči a - Alexandra Albrechta. VIl žime sl jeho prácu skladate!a, Interpreta. organizátora a pro
pagátora moderného európskeho umenia. Mnohé tavy slovan
skej hudby dvadsiateho storo čia vznikli vďaka jeho tvori
vým podnetom estetlcko-teoretlckým V oblasti kompozičneJ
bolo jeho najvlastnefšou doménou pole komornej hudby, a prá
ve preto najdôstofnejšlm prejavom úcty k Alexandrovi Albrechtovi sa stal komorný koncert z jeho tvorby, ktorý usporiadal
Zväz slovenských skladateľov dňa 3. decembra 1973 v Zrkadlo.
vej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
úvodné s lovo predniesol fán Albrecht, syn Alexandra
Albrechta. Okrem pohľadu na umelca. podarllo sa mu podať kompletný analytlcl<ý a hodnotiaci obraz vzťahov medzi
osobnosťou Alexandra Albrechta a vtedajšou hudobnou Brat!·
slavou, estetickými kritériami obecenstva. medz! ntm a Bé
lom Bartókom.
Skladby, programované na koncertnom večere, pochädzall
zo zrelej Albrechtovej tvorby z obdobia vyvrcholenia jeho
tvorivých sf!, z časového tlsoku 1924-1952. Odzrkadľovalt štýlové premeny. ktot•ýml v priebehu týchto tridsiatich rokov
prešiel. Bol! to diela posluc háčsky vysoko náročné, vyžaduf(Jce skúseného milovnlka komornej hudby a zároveň lnterpre.
Lačno-technicky komplikované. Klavfrna suita z roku 1924 ma
znaky európskej moderny (pretransponovanle impresionistických čtt a estetických Ideálov Novej vecnosti]. Albrecht sa
v nej prejavil ako jemný lyrik so sklonom k nežne úsmevnému humoru V nlektor9ch častiach cltiť stopy ľudovo clt!!nej
meliky. V. Kellyovll·Hrdlnová · zahrala skladbu technicky brevúrne a prejavila zrelé klavlrlstické umenie. Trlo pre dvoje
busll a violu z roku 1943 reprezentovalo polyfónne Albrechtave skladby. Musica aeterna - v zlo~enf: l. husle - A. Janovičová, 2. husle J. Grener. viola - J. Albrecht - prejavila zmysel pre komorná súhru a vystihnutie prednosti
skladby. Fragment pre dychové kvarteto a klavlr patrllo k vrcholu večera. Mladl umelci opäť dokázali, že slovenska komorná hudba má dnes v mladej generácii široké a vysokokvalitné zázemie. Skladbu hral!: V. Samec - flauta, V. Mallý
- hoboj, F. MachAta - fagot, P. Kováč - klavlr. Vyvrcholením koncertu ·bol prejav vi.olistu Milana Teleck6ho v Koncert·
nej suite pre violu a klavír (1952]. za klavfrneho sprievodu
H. GAffol'ovej. Kompozične dokonalé dielo ukázalo vrchol Albrechtovej skladatelskej práce - 1 Teleckého Interpretačného
umenia, a to najmä .v poslednej čast! skladby, ktorej sonátová
forma vyi'ástla monotématlcky z variačnej práce so sloven-•
skov. ludovou piesňou.
DANIELA SLIACKA

Prednej

časom

•

Zrelý vjŕkon
Je vždy potešiteľné, ak 5fl s~reaeme
úspechom mladého umelca; o t o viac,
ak je rovnocenným pBl'tnerom vo vyspelom Interpretačnom kolektive. V Insee·
nácil janáčkovej "Jej pastorkyne" " opa.
re Stätneho divadla v Brne dostala prf.
ležltosf takto preukázat svoje schopnosti mladá slovenská. speväčka, bratislavská absolventka Magdaléna Blahuliako-.6. V plejáde hlavn9ch predstaviteľov
vedia herecky v9razného Stavu VJadlmf·
ra Krejčlka, muzikantsky 't dramaticky
precfznebo Lacu Vll6ma Pi'lbyla a naj·
mil dramaticky sllnej Kostolnlčky Jar·
mily Palivcovej sa Blahušiaková. (ako Jamífa) výborne uplatnila. Pre tdto úlohu
je výborne hlasovo disponovaná. 1 technicky prJpravená; napriek svojej menšej
hereckej skúsenosti (v porovnani s ostat·
ným l partnermi
je výrazovo tvárna a
má premyslený, Inteligentný prtstup k
úlohe.
To sa ukázalo v celom priebehu predstavenia. V prvom dejstve dominuje lyrika zaľúbenej dievčiny. Po všetkých
stránkach pekne vykontrastovala výraz
1

r.

Večer ·

oddanosti k Stevovi oprot! odmietavému
postojll k LacovJ. Tragicky ladené dru·
bt dejstvo, autorom budované hlavne na
sťihre Kostolntčky a ]emily ukäzalo, že
Blahušiaková vie byt dobr9m spoluhrá čom 1 takej v9raznej osobnosti, akou
ja Jarmila Pallvcová. V napätom pomere
medzi mladou matkou - v neúnosne j
spo ločenskej situáclt a jej pestúnkou,
v svojom speváckom 1 hereckom prejave rozobrala cel1í škálu výrazu, od prirodzene tklivej nehy k dlefaťu, cez ná deje na možné šťastie, a! k ťarche sklamania a bôľu nad stratou dieťaťa, opros,
tených od akéhokolvek pátosu. Katarzla tretieho dejstva, kedy Jenufa poznll · ·
va, že jej pestúnka je vrahom synka a napriek tomu nachädza v sebe silu
k pochopeniu jef konania, ako at Jenufin prerod vo vzťahu k Lacovi (od rozumnej rezignácie, k citovej vrelosti vyznel sice Blahušiakovej lepšie muzikant.
sky ako herecky - no vzhľadom k vSIstavbe ostatných postáv sa to jav! skôr
ako ' podriadenie réžtjnej koncepcie VácMagda Blahu$ia1cová stvárnila postavu vo Fulava V e!nika, ktorý sa zrejme ( decentxovej opere Pulcheria, ktor ú premiérovala
ným ladenlm všetk9ch hereck9ch akclf l
spolu s Telemannovou jednoaktovkou Pimpiusiloval vyhmH nebezpečiu možného na·
none) Miniopera Státneho divadla v Brne dňa 9. I. t. r.
Snlmka: B. Sedláček · · turallzmu.
-G-

jednoaktoviek

Spojiť dva odllinfi vyjadrovacie l tematické snty, akfi predstavuje ba'roko·
vá opera a symbolické. d ráma zo zai!latku 20. storoi!la, je odvá!ny dramaturgicky čin. No na druhej strane ai tieto dielá robia vz6jomnli. náladovt protiváhu
a snáď nútia diváka, aby sa spätne .z amyslel i nad vývojom operného féoru
za uplynulých 300 rokov. Ak už hladéme spojitosť medzi komickou op,rou
G. Ph. Telemanna PIMPINONE a MODROFOZOVÍM ZAMKOM od B. Bart6ka, oui
je iba v rôznych stvárneniach citu, i!o spája dvoch ludf. Na jednej strane 11a
predatavuje rozihraot svet autora z obdobia baroka, klon nebolo Iba pôdou
pre velkMysé formy a vzoeileoo&ť typu Bacha a Händla, na druhej st rane sa poslucháč dotýka najvn6.tornejiliclt záchvevov srdca, o ktorých môl!e daf výpoveď
snád' iba hudba. Prlnos pre sibor sa dotýka - oajmil n Telemanna - málo
prebádaofch lnterpretallofcb oblasti. Bart6kova opera je usa ťaJkým orieilkom
realizač ným a javiskovo výrazovým.

Telemannovho diela sa ujal režisér
Miroslav Fischer a dirigent .Viktor Málak s Komorn9m súborom opery SND.
Oba fa sl vybrali neschodnejšiu cestu nešk.rtall v partitúre. bohatej na rozsiahle barokové árie, o únosnosti čoho môžu byť vedené t diskusie. Fischer naplnil tieto hudobne rozsiahle miesta množstvom minucióznych näpadov a v spQ_IU·
práci s Borisom Slovákom spoj1l jednotlivé obrazy vtipne vyriešenými baletný·
ml Intermezzami, ktoré spliíajú súčasne
úlohu ,.rekvizitátorskú". Rozihrané predstavenie priam hýri nápadmi a gagmi
ktoré vyvolávajú oživenie v hľadisku, no
niekedy sa zdá, že Ich je až prHiš. Možno striedmymi zásahmi do hudobného
partu by sa dosiahla l rovnováha v telto oblasti. Prínosom predstavenia je i
"objavenie" komických talentov dvoch
ustredných predstaviteľov
Jozefa
Spal! ka a Sidónie Haljakovej ( Ptmplnone
a komorná Vespetta ). V prfpade mladej
llaljakovej sa dokázalo, ako možno pos
tavaml rásť. fe sebaistá . dobre speváckv
vedená a ~ivo modelu júca svoju prešlbanú hrdinku. Jozef Spaček je v tejto
úlohe skutočne bravúrny. Nemá lechnlc
ké spevácke problémy a to mu umožňuje

odkryf doteraz netušené komedllllne t•ezervy. Využlva tch s ľahkosťou priam
obdivuhodnou. Do koncertu týchto dvoch
umelcov sa vhodne zapojil orchester pod
Málkovým vedenlm. Je dlsclplinovaný,
mä pekn~ súzvuk a zmysel pre štýl
úspešnú tnscenllclu podčiarku je vzdušná, účeiná a niekoľkými zásahmi sa
meniaca scéna Pavla M. Gibora. Rovnako pekne pôsobia fa rebné kostýmy, kto·
ré navrhla H. Bez4kov6. Premiérou Ko
merného súboru opery SND sa podari·
Ja realizovať dávno očakävanä !dea, ktoré obohati náš divadelný život - aspm)
dúfame - 1 v budťicnost'l o diela zabúdané, alebo fažko realizovateľné na
veľkej scéne a v celovečernom progra
me.
V Bart6kovom MODROFÚZOVOM ZÁM
KU sú ukryté stále vzrušuj1íce myšlten
ky o dvoch životných princípoch - muz
skoro a l!enskom. tajomne mlčiacom l
tom, ktoré tlíži vo svetle vo vzťahu a v
minulosti. Je to balada vnútorného živo
ta, kamenná hradba osamotenej duše
P11of. Ladialav Vvchodil vytvoril pre tú
to Kriškovu lnst:"náciu iAdnu z najúčin
nejšlch scén. a ké sme od neho kedy vl-

dell. Má svoJ rukopis, no neustále h!adá,
rušt zau~!vané hranice javiska, zápas{ so
zdánlivou neriešiteľnosťou sltuáclf. A treba povedať, že z tohto boja vychádza
ako vltaz. Kriika naplnll tllto Vychodl·
lovú javiskovú poéziu decentným herec.
kým vedením dvoch titulných hrdinov
vedom9 si skutočnosti, že to, čo sa odohráva v hudbe, mus! byť podč iarknuté
Iba nou a nie prázdnou gestikou. V
tom mal !deälnych partnerov nielen v
titulných predstaviteľoch, ale najmä v
dirigentov! Z. Koillerovl. Je to osobnost,
ktorá strhuje k jedinečnej 1írovn1 lnterpretäcle, čaruje so súhrou a farbami
priam Impresionistickej partltfiry Bart6
kove) hudby. Košler vyniesol tef krásu
v toikých dynamických odtleľíoch, že
poslucháč je strhnutý jeho koncepciou
talentom, preclznosfou - a na druhe!
strane: rastom telesa, ktoré mu evidentne veri. Alternujtlce dvojice: Ľuba Ba·
rlcová a Ondrej Malachovskt s Ruženou
Stlirovou a Jurajom Hrubantom (Modrofúz Judlth J prinášalO dve odlišné
kreácie. Zatial čo režisér viedol pr vých
dvoch Interpretov v polohe viac vnútorného prel!tt!a, str1edmej!lej gesttky, druhé obsadenie je zase Interesantné verv·
nejšfm hereckým prejavom. Pre všetkých
je to však velká spevácka prlle:l!tost.
Gube Baricová vytvOI'IIa dramatick6 6lo·
bu obdlvuhocloej zrelosti a tal partner
dal zai!larlt krásnej farbe svojho basu,
kde kaldf t6n je podoprett hlbokým
prefitim. Rubna ~Uirod pot'rrdtla do·
zrievanie apl!"fáckeho materiálu, s kto·
rtm spravila v poslednom čase velkf
kus práce. Juraj Hrubant - l kecf " lne!
hlasovej [arbe nell jeho kolega - od·
viedol jeden zo svojich oajprepracovaoej·
!Ucb vtkooov. Navyle - oba p6ry vytd·
raU na favisko eatetlcky krisne dvojice
Fudl. Divák odchádzal z tohto predstave
nla s pocitom, al<oby všetci ztlčastnenf
dýchal! spoločný m clloiT' a vzrušujúcou
ideou diela.
QJI,UJYOVA

r.

Zasl6fllf umelec
akademickf 111llar
Ladislav Čerm ic ký

Výtvarnlci
o hudbe
Bola doba, kedy som sa in ..
tenzívne zaoberal hudbou. No
myslím si, ze by boli potrebné
dva-tri životy, aby som sa Iipl·.
11e zahlbil do jej tajov. Ziat,
zabrat'íuje tomu maliarstvo a
moja pedagogická činnost. To,
čo u maliarov je kresba, vy ...
jadruje v hudbe melódia. Hud ...
ba v mojich akvareloch sa ob ..
javuje často - a rlemusí t o
byt ani muzikantský námet,
ako isté v11esenie hudobnosti do
farieb, ktoré žijú v prírode,
všade okolo nás. Myslím si, že
v budúcnosti bude vetmi vítané, aTc nové umenie - či už
hudobné, alebo maliarske
bude hovoriť o novom, peknom
človeku. Zdá sa mi, akoby sme
odišlt od života. Zahniezdili
sme sa do ateliérov, nechodíme
medzi tudí, do krajiny, nepre ..
žívame prírodu tak, ako ju na ..
príTckld precitoval Beethoven.

***
Ticho a zvuk. Je to vetTctJ
vec. Minule som počúval Ger_,
shwinove skladby. Previedol ma
cez veľkomesto, cez ulice, bary.
rôzne tanečné štýly a všetka
to dal tak virtuózne dokopy, že
dnes to vnímame ako klasiku.

***
Keď počúvam Bartó1cov Hus ..
tový koncert, mám zvláštne po ...
city.
Nazval by
som ich
.,priestorové". V tejto skladbe
cítim, ako tužil po svojej zemi
a vlasti. A cez Bartó1ca sa aTco ...
si prirodzene dostávam k
dovej hudbe. Vidím v nej večt1é
ľudské momenty, ktoré rozprá·
vaj(t o citoch, bolestiach a
smútku človeka. Texty ľudo ..
vých piesní sú také bohaté, že
Tceby zostali na svete tba ony,
tak človek budúcnosN by st
·vedel predstavit bohatý du ...
chpvný život, ttáiiho <národa.
• Som rád, že naši poprední
skladatelia čerpajú z bohatej
studnice ľudových piesní. Ci už
je to Ján Ci1c1cer, Eugen su ..
choň, alebo Alexander Moyzes.
Myslím, že zriedkakedy sa náj ...
de taká plejáda hudobných
sTckldateľov, ako u nás na
Slovensku. Príčina spočíva v
tom, že sa skutočne primkli k
národu a vytvorili diekl blízke
jeho duši. · Viete, človeku sú
najbližší generační druhovia.
Ich životné pocity pramenia z
tej istej reality ako môj, hoci
tvoria. v iných umelecký ch od_,
vetvíach. Bol som fascinovanO
n~pr. me~zihrou, ktort1. vytvo ...
reZ Ján Ct1c1cer v Jánošíkovi medzi druhým a tretím obra"'
zo~. Pamätá"! sa, aký vetTcg
doJem na mna spravila pre•
m_iéra VII. Moyzesovej symfó•
me. S tým istým nadšením som
sl vypočul Rapsodicktí suittt od
Eugena Suchoňa.

ru ..

"'**
Pred nie1coľ1cými týždňltmi
sme tu sedeli a zhovárali sa
o Mikulášovi ZmešTcalooi, osobnom priateľovi Beethovena. Prt
ro-zhovore sme pr·išli na zaujl"'
mo vé motnenty, ktoré pouikazu ..
jú, že Slovensko sa aj v nepriaznivých historických pod.mienkach zúčastňovalo na vy.tvárartí svetovej kultúry. Je to
veľmi po vzbudzujúce. Veď i
dnes sa podieľame na vytvore.
rtl pokrokovej svetovej kultúry,
čt je to už v oblasti literatúry,
maliarstva alebo hudby.

•••
Mám takú životnú túžbu. Sediet na klviéTce, meditovar a
synteti-zovar všetko to, čo som
o živote pozbieral, aby som takto inšpirovaný - t§lel do
ateliéru a matoval. Chcel by
som sa ráno prebudit s pO·
Ttradom na začatý obraz, chcel
by som večer líhat - znova
s očami upretými na dielo. Tu,
v Bratislave je človek neustdle niečím vyrušovaný. Túžim pa
,.priedomí", kde by som počú
val tú najkrajšiu hudbu, akú
vo mne evdlcuje príroda. Ak ~ta
mám priznat, najmmou hud·
bou mojich terajších rokov je
ttcho m6j1&o rodného L iptova.

NáA zabraniený host

~-====----------------===--===~

To aa.Ua klfaelofckym remesl om .••
- Nie, to qlo la ž!adue lar latAnska maata. Verlm, te
raz sa vysvetli, v čom spočlva hot 1 v ~ moc n11!let bud·
by - tak, ako sa obfavenlm eloktrlny vvsvetllll do tel
doby nadprirodzené (avy.

tem: nepokladám svoju gi taru Zll k oncer tantn9 nhtral
v európskom 11lova zmy Je. Pre mňa te lb11 prostriedkom
k tlmočeniu u rčlt9cll myl>llenok. Nezáletl na tom, n a
akom nástroj i to roblm. Gitaru som sl zvolil tba preto,
te m a spr evádzalA ut od kol!sky.

AJ Y Eur6pe sa robia pok usy 1 hudobnou terapi ou
pri llečenf dul etných chorôb ...
- My však doklizeme hudbou llečlf t ryzlcké choro·
by. Arrl cka hudba ma v seba Istý t•ytruus, ktorý spôso·
bujo biologické, ryzlologlcké l psych ologické afekty. )e
ta~kó vysvetliť to v takom krá tkom rozhovore. Aby ste
a 6poľ\ čiastočno pochopili. musel by som dlho r ozprá ·
vat predovšell<ým o nosom živote

Interpretujete l nel u gllarov6 Jlterattiru '?
- Pozné m diela Tarr egu, Vil la Lobosa, Baehove tra ns.
krlpcle. ale hratem I ch Iba pre seba. Veretn6 predv6•
dzanle ponoohávam oovolanejšhn.

Vyu č uje

u táto hudba ?
- Existujú malé lludobné šholy v európskom pohatf,
ale v podstate sR tňto tr·ad !čuá hudba dedi Iba z otca
na syna. z generácie na generá ci u.
Aké nb t roje poullvate na vyjad renie hudby?
- Podobné európsk ym, natmll rOzne druhy bubnov.
Napr iklad harfa te prabllžne rovnaké, ale prl m!tlvnejšle
vyrobená. Analógia s ourópskou harrou spočlva skOr v
konštrukcii, než vo zvuku Na!la nemá takú n osnosť.
má r ôzne. mnohokt'át odlišné tvary l rOzny poče t str(ln,
maximálne však 15. Arrlcká hudba le charakter Jsttcl<á
hfadenlm zvukov. kt oré prichádzajú akoby z Iného sve·
ta V EurOpe su to čis t é zvuky, u ná s - z eurOpskeho
hladiska zvuky nejasné. Každ9 hudobn!k 111 preto
vvrába svoj néstrol sám podla toho, aké zvuky p o ču lo
a ako pol:uté mien! ďalet tlmoč iť.

Francis BEBEY
O af rickeJ hudbe •lema nimi m61o ..•
- Pre nás - Afričanov znamené hudba pred ovše tkým
zvuk, nle Iba čosi lahodné sluchu, ale určité zvuky,
chceme nimi pretaviť všetky spôsoby vldltefného
t nevJdltelného života . Koncep cia atrlckej hudby je veJ·
k é množina všetkého. v čo m žijeme. Hudobnlk to zasa
človek , ktorý do telto množiny vstOpll a ostatným uka·
zute cestu života 1 cestu životom, lebo te schopný po·
čúva
zvuky, ktoré tni nevnlmajú. vidief veci, ktorá
tnl nevidia. Mnohokrát mé 1 schopnost vylieč iť chorého
svollm hudobným preJavom.

Zo

zahraničia

V NDR vydávaJ(! s Ospechom
sériu rrohrávok s revolučným!,
vojeuskym!, m terov9ml a pro·
te!ltttíml p!esnam!. Na prve J
gramoplatn! vydali pl esne z /!las
tzv, sedll!tcke j vojny v r . 1525,
ua dal.lilch platniach
vytd•'
plesne z rôznych hlstorlck9Ch
obdol>f. ale sťl l!asne l ple~ne
prot.stné a mierové. Et.l!cta bu·
de slu~ fó ~lv! rtllzorn9 materiál
k výul'!lfl datfn.
Vo Viedni liii u~>kutobnllo me·
d tm~rodn6 symp6~1um o Inter.
pretácil tvorby F. Schuberta.
Ubp&cb lisabonskeJ premiéry
Pendereckého Canllcum Cantl· .
corum Salamonls p odnietil po·
zornost viacerých dl rl(entov.
Kompoz!cl u bodno U o dborn~
krlllka ako jednu z na tlepš!ch
IIULOrOV9Ch Skladieb.
Svetoznámy choreograf Geor·
ges Bol anclllne oslávil v tanu6·
r l t. r . sedemdesiatiny. Bala nchtnovo meno te spllté s vývo.
tom m oderného európskeho ba·
letu.
Pri pr1leWost! 10. v9ročla
smrti Karla Amadea Hartman·
na venoval1 svetovll orchestre
zv9šen0 pozornosť teho tvorbe.
)eden zo Schottových katalógov
uvádza takmer 30 svetových
miest, v ktor9cb odtmell Hart·
mnnnove skladby.
V sl1č a sn ost! natčaste !šle hra.
n9m SchOnbergovým dielom te
jeho opera Mojžiš a A ron. Uvá.
dza!O tu o. 1. al tri zépadone·
mpcké scény.
V prvých mátov9ch d ňo ch
bude v holandskom Neerpelte

A l!o d l nbtrol - 11tara?
- Gitara sa dostala do Arrlky u ~ v 15. storoči portu·
galskou kolonizáciou. Trvalo vša k dlho kým sR natrvll·
lo u chytil a. Nikdy v ~a k nezdomácnel a, ako Iné naše tr ad ičn é nástroje. Arrická gita r a viac prtpomlna u vás
zabúdanú lutnu. Laden ie byva rôzno. podla etnických
skupin a podla zvukových potrtob - čo n a net chce
h rá č vyjodrlf.
Vy pout fvate eur6pl k J n6strot ..•
- Z dvoch dôvodov. Keby som pou!ll náš trad tčn9.
mO]Imt pretovu by sto vôbec nepot·ozumell a preto IR
skOr r ozumiem európskemu chápaniu, som schopn9 svo·
lu reč prlbllžlt l e u róp~ k P.mu poslu cháčovi. ZdOrazllu·

•

22. em·ópsky hudobný festiva l
mládeže, ktorého sa v minu·
tých ročn!koch zučlstnllo vy~o
80 000 diev ča t a chlapcov takmer zo všetk9ch štátov Eut·ó·
py. V štyroch kRtegórlár.h sl
zmerojll svote umenie zbory
rôznych t ypov a vyspelosti.
Mottom reslivalu je Sr:htllerovo
11
BeethovPnovo
posolstvo :
.,Všetc! lu dia budt' brat!n".
(ms)
Vo Va1save VYbtuplla - 6 ro.
kov po prveJ náv!.teve PĽR "Rerlfnska štátna opera a to s
Rozblt9m džbánom od Frltza
Gelsslera a so Straussovou

Libanonský skludat el Boglws
Gelallan, ktor~llo diela odzne·
ll na koncerte z diel llbanolt·
ských a slovenských skladieb
(22. novembra m. r .).

OdpovedA
pr edseda Zväzu ~
nemeckf ch skladatet•ov
pr of. dr. Ernst
Hermann Meyer
fofobll by ste 11 s t r u č n e zmieni( o aaj·
vlii!lfch ispochoch s6i!asnej nemecke!
hudby?
V na!lepšlch dielach mladšlch a
starSich skladatefov NDR badať pr!klon
k novému realizmu a sCtl!asoe odklon od
k onvonclonnltzmu, ale l exper·tmentova·
n!a, od ,,senzeclonallzmu". čl deštruk·
ciA. Klad vldfm v tom, že mnoh! skla·
dateiiR experllMntujú s tým ciel om , aby
vytvorlll humanlstlck9 obsah novým.
pravde zodpovoda Jt'clm a zaujlmavým
spôsobom. Pritom vllčš! na skladatefov
NDR te pristu pné všet k9m pr(Jdom, kto.
rl! smerujtl vpred v medzinárodnom hu
dobnom živote a v hudobne! tvorbe vO
bec. Takmer všetc! skladl!tella sa usl
lujti slúžlf svol!ml dl elamt vec! socla·

Ariadnou na Naxl\. Guliisler ovll
opero podra Kle!stovel hr y nie
je dielom v u·adfCnom slova
zmysle. jo to skOr divadlo pro
spevákov a hercov. úspech ma
la aj IO!;CC nécta dnes ul kiH
~lcket opery R. Straussa. v kto·
1'8f Jlilll
PX prPSJOnl7.lllU prPrl
rhárl t njúc! ch elle! sldudllter<l.
)o vhodná sklir pro kumorn~
poi\atta. Okrem nome•~ ký c h tn .
terpret ov so nn úSIJOrhu pocite·
Jala a 1 pofsklí SIIP.VII~ko Ro~du 
nR Sokorskli.
lH. L. )
Koncom mi nulého roku ~a
nám dostal do ruk jeden z 0111·
v!lčillch kata lógov
európskych
hudobných
vyclavatefst!ev
Schottov. V tomto prfpode Ide
o k otoló& scénlck9r h hudob·
nýr h diel, ktort alfabettcky zo.
raciu ja
javiskové
hudolmfl
skledby, ktoré vysll v minulom
roku. Ztlu fc mcR tak mOže sie·
dovat nlalen obsadenie tednot·
llv9ch diel , alA do!>táva at In·
formáciu o trvanl sk ladby. IR
to pomôcka nafmll pro d l r tgou.
lov a dJ'tt maturgov 11 skvP.II!
propagá cia skladatcfov. Toto
vydavaterstvo zastupuJe Cispeš·
ne javiskovO tvorbu Henzeho.
Hlndemlth a, Me1lp!era, Orffa.
Straussa a dalštch v9znamn9ch
komponistov. V Civode Schol·
tovho katalógu to prehlad jed·
notllvých agentúr, ktoré mO~u
matertálv prlemo sprostredko·
vet.
(E. O. )
Montuszkovu !IaJku uviedla v
C,eskoslovensku
na scéne
ostravskej opery a v Tr!nc! Sliezska opera. Jel vystúpenie
bolo z ač i atkom stálet spoluprá·
ce s operou v Ostrave, ktorá
vystúpi pohostinsky v Byto m!
pr! prfležltostl týždňa českosJ o.

Súčasnosť
Uzmu a humanizmu, boju proti vojne a
raš!zmu. V!letcl pfilu diela na počosf 25.
v9roč!a trva nia NDR, ktoré náš národ
oslávi v októbt•i t .r. Za kladn9 moment
považujem to, že v tvorbe skladaterov
NDR je mnoll otvárnost štýlu. ie sa osob.
nosti mO ~u rozvlfaf podla vlastn9ch oso.
bltost!, nadania a záu jmov. Treba hod·
notl f al sk utočn os t, že vzťahy modzl sklo·
datefml a poslucháčmi sú lepšte a užšie.
Mnoh! skladRtella sa spojili v spolu·
práci s podnikmi, bt•lgádml, organ!zário
ml, školami a ln9ml In tltflclamt. Porla
dlljú (l vodné prPrlnáškv o st.n·.IIJ a nov«et hudbe vlf!tkých kratfn svota, takto
dujem precuJtlctch o klaslckO a súča s
nťi hudbu nenst6Je r astie. To všetko nl'
znamená, že by sme nemali nejaké prob
lómy, ale verlm, :le Ich vyrle!!lme tt·pez
llvou a clefavedomou prácou.
Co by ste chceli p oveda ť k vailel no·
veJ oper e, ktor~ mala nedhno premiér u
v Berlfne? I ste by tu rad! spoznali čes
ko!llnvenskl m llovnfcl operného ume·
ala • • •

VU konoertllf proJram spájate 11 po6ziou .. .
- K vyjlld r ovanl u môžu predsa s lú flť l dalšie uQlelecké odborv - ako divadlo, tanec. alebo literatúra.
V mojej tvorbe s11 hudba a poézia prelfnajO. lebo chce tl\
pOsoblť 11a v iRC zmvs tov. Pri tednel parlfskef televlznet
nahrávke som 11 a tlmočenie svotlch m yšlienok pouill
1 t a n ečn9 prejav a vsetcl bol! nodsenl. ako pôsobivo
vyznel cel ok ]11 som hral na gltat•u o recitoval . mOJ
kolega hrni na tRmburlne a druh9 kolega tancoval. Ta ·
nec v tomto ol'lpa dP nebol dopredu nejako dOk i Rdn~
otlpravoval1 9 vvrhlldzRI si<O•· z momentáln eJ l näplrécl e.
Al vy budujete na náladowej l mprovlaloll '?
- l nšp!rácl ll nemožno chl\paf ako Impr ovizáciu . My
Afričania sme zl! Improvizátori sám neimprovizujem.
Svoj program som sl pripravil v nlekolkých variantoch,
z ktorých pod la okamžitej o~obnet ná l11dy použlvHm Hl
na jprtl tellave fšlu.
Neovplyvlluje vb prltomné publikum '?
- Ovplyv•1uje. Ur č i té fluidum med~l mnou H pu~tlu
cháčom prúdi. Podla t oho. ako reaguJ!~ n a mól preJav,
tak reagujem l sa m. Keby však o tuf čt onu skladbu
neprejavil! záutem lčo sa ml doposlaJ nelita l o) nemohol
by som tel hlavnO l>truk túru l tak zmen iť, pretože VY·
tad rule Isté nemenltefn6 skutočno sti .
Zodpovedá vala tvorba eltt af rlckel tradfoll ?
- Poktedém sa za moderného Afr ll!llna a ako tak9
roprezentujom moder nu Afriku. Nezanedbávam sice tľll·
d!Cné elementy, každ~ Arrlčan pozná v mo tel hudbe
!>vot u zom, ale PJ'lspOsohu jem lu curór>t~ k emu olten tu.
Stojlm medzi Európou a Arrlkou - som človekom ftfrlcket bu d ť\r.nostl.
MIROSLAV SULC

vensk O·POI!Ik~ha

prtatefstva v
marci t 974. a to so Smetanovou Pt·cdunou nevestou,
:'ll11 (ar 1. r. sa uskutoCnt skla
cldtefský konkurz knlelHtu z
Monoc11. PrlhlllSky sa pri Jíma
jú do l. aprlla 1 r. To ht o t·očný
konkurz SH ollmedwje no ko·
morné skladby, nap•sané max i
málne pre 12 nástrotov. Vylu
čulú
sa voká lne k ompozlc:ta
Vltuné d!8lo uvedú v Monn·
ru.
Pucciniho Bo hému mala vt~f·
ký úspech v pArltske f opere.
Inscenoval ju známy americky
skladatllf taiiRnskebo pOvodu
Manottl.
Urobil
GIRn-Carlo
množstvo zm ien ll cel9 det sl·
tuovaJ do doby, kedy dtolo
vzniklo, teda do r oku 1896. Poelfa nf!ho zvukový svet Puccl·
ntho hudby sa nezh ocl u fe ~ dl!·
kactentným roman tizmom Mut'·
gerovho diela. ktorý bol zákla·
dom pre libret o. Srénog,·aflll
Piera Lulgl Satnllrltanlho sk vele
zobr azila parlžsku atmosféru z
konca minuléh o s t oročia. OPA·
ru dirigoval Tal le n Aldo Cerra.
to.
Rada Zvllzu európskych hu
dobn9ch fostlvRiov sa rozhod ·
la zavlest určité zmeny v dote.
ratšet tradi čneJ formA t9chto
rodu jnt1. V roku 1974 mil by(
väčšina koncertov v rámci fcs.
tlvalov bezplatná. zavedú sa
koncerty na verejných ortes·
transtvách. 1azzové predstave
nla pre mládež. non-stop kon
certy a pod. Na túto formu '>8
poduJali porladatella rosllvolu v
llels!nkácb. f landerský festival
Holland-Festival, cfalc l mestá
Luzern, Berl!n, Graz a Vlode•).

IH. L.l

V časopise Musik und B1l·
dung vyda l i blbl tog raf1u Karl·
hotm;a Stockhausanil.
Centru m s u časn e l hudby Gau.
dcam us upotornu1e vo svotom
na Jnovilom i:lsle na niek toré
české skl adby, klot·é v yšli na
~ramop l atnlach Supa·aphonu
e
ne notové mlllet•llllv vvlluué
Ceským hudobným rondom
AJ'tu r Ruhlnlltotn vvctal na·
dávno NVu fo pumlltl, Ub~t• hnt u
1 lehn názor na k lnvlľnu pedii·
goalk)l.
• V Kullne nad R~nom budu v
mu re! t. r . kurzv starel hudbv.,
llorll!dlltella Ich za mer ali na
J. 'i. BA PhH 11 !Pho !<lll'~ o;r p k1•v

v NSR vydRII 46 o rl)( lnťltnv•.h
kndnnr lí k Mozortovým kluvfr·
nym koncer tom.
Konuckú Opllru 1. flu ytlna
Svot na mestHcl uvtodla Kom •rná srénH va l'/;llv~-ok~ho Vt>lk~ h o
dlvadiR v réžii sllivnP.ho VI e·
den Can11 Ul!·lcha BoumgartnAra,
vodti co j osobnoslt WtAner Fest.
wochen. l.lbt·eto. kt oró te t>odla
Golctonlho
komódiR. pre ložil
Zbygniew Krawczykowskl. Spo.
jonfm zábnvnóho námetu s oO·
vabnou
H11,ydnovou
hud ho u
vz ni klo !!kVPió cllvHdlo. lH. L. l
V Zllhrubo pr orufA
o;uiJor
!\cozaoles. čo le skt'Rikn názvu
Zá hrebský subor nov9ch ten ·
don cll. )cho člonml stl nleiRn
lntorprotl. ale aj skl ad <Helll:l.
ktorf sa usilujú o per fektnú Itl ·
terpretAclu nov9ch diAl, 11 to
l v spotenl s pllntomfmou a
svetelnými efokteml. Ved ítciJn
súboru jo Dubravka Dmon t.
ktorý vyst upuje eko klavirista
a autor vlncerých kom pozlrlf.

nemeckej hudby

- Co mOJ.em povedať - ako atitor o svo tel nove! operil Rytier noel? Pri·
kladdm rad§aj č lánok z novfu Neues
Doutschlond. (Pozn. red. Kritiku sme
uverejnili v prvom l!f!!le HZ.) Bol by som
pochop!tefne velmi r éd, keby toto moje d!nlo ni ekedy uviedli at v Bratisl ave
Ak6 osobat dnhy mate ,,. lfallie
prehlben!e
i!askoaJoveasko·aemecktch
hudobných kontaktov ?

- Treba urobiť všetko, aby s11 hudob
ná kontnkty medzi n11šlml kra!lnamt nacfalel postov1111 a prehlbovali. Bolo b y
potešllefné. keby viac česk osl ovenak9ch
kolegov prišlo do NDR. aby sa zozná
mill s našim budobným !Ivotom. Podobne bv sme sl želalt taktíto v9menu al
z našet strany. Malo by dochádza ť niAIe\k diskusiám, no kolegovia by sl ma
ll
avzá jom svoje diela pre dhráva ť e
konzult ovať o nich. Bolo by potr ebn()
zorganizovať vzá tom nO v9menu MG pá
sov, gramoplatru a partitúr. Is te by ste

uvftall. keby lntet·pt·et t, ktorr navštlvl a
susednú kra f!nu, zaradili do repertoáru
at domace diela. Koneč ne by sl mali
koncertné agenlllry oboch kra jin vyt9čl ť
tílohu, ako spr fstupnlt najlep~le skladby
posluchá č om v druheJ k r af!ne. Osobne
by som sa velmi potellll, keby sme s11
mobil v na!vlll!!lom počte zozn ámtf s
dielami starslcll a mladillch kompon is·
tav z Ceskoslovenska . Bol by som réd,
kebv viac dobr 9ch diel z NDR zaznel o
na vašich hudobn9ch siAvn ostlach. 1111
koncertoch, pri veretn9ch pod u jatln r.h 11
pri pred vádzanl z pásov a platnf. Tntba
podnlknlí t vlietko, 11by I R prehlblla spo·
Jupr4ca vydavatefstlev. obchodu s hu·
dobn!naml a hrom11dn9c11 oznamovacích
prostriedkov. Nebolo by dobre pouva·
žovat at o vytvot•enf su~lel komisie. kto·
rá by pozostávala z kolegov oboch kra.
lfn. v u rč it ýc h Intervaloch by prav!del·
ne znsudala a slllžlla ako Pt'llmetl tnror·
ml! cl! pre port nero?
Otázk y: - 1-

Každý deň stretnút človeka
Ako l• BIIIM lll1tefoM adme, od nového r oku prlprnuteme - • apoluprtel
• Symfonickou redakciou HRHV Cs. rozhlasu 1 1 iluotlmm lt Q~hlll epolol·
•• attll JMMI a&nom ,.Tri othky pre vás", Nealeduj ..e re,.rt61ee a...e•eela
tMili ll eutorlek k•fl u - r e.-.torky Zd:~nky Boro6tnet - ellet anleef IN'I••·
alwc:ey tejto ,.pul6rnet reltcle do intimity domo•o•, • ktorfcb 11 ,altYa •ti·
It lludiNI. l e,.rtft bola pfaant eko oblaa Dl predch6daajtel tepelat rol!atk
tellte ktfau, ktort aakU•I•oYal mlmobratlal•••kfch ctlteln d l ael lladbJ.
Z1ma IIJ stala na!Otl sprievodkyňou nd

reatr, ktoró ,tmerouala do ndcthtmých
lltlltrt~kQch

dolln. Jedným ; p ruúc1~ cic-

l'" ~oll TRENCIANSKE TĽPLI(E, Vy-

tJitih 1me si cici: bllž1ie spo:rtat' na!ich
JOilUcltáéov, tWhliadnut' do tcll sukromra,
1ttfr• ;ul(acMujU intem:ivnym l:ui:úr fiiVI'l ~I vo tom. Chcelt sme sa do:vediet'
o Ich ldske k hudbe, o snalte lkr(Jnouat
!lou prostred ie, v ktorom žiftl a prtnd " lrl hlbJie precitenle ~ivot a.
Vltalo nds mnlebnl údolie, tle/lo a čii 
H M ilo. Nlekot ko krnkov k otvoreným

..,_dm, ú~'ln~tuy, 1tlskv n ik , prlatel.Yké
JOIIIrovy. Ako u •tar(Jcll :namyah. Bo·
U ame v rodine naJej dlhor očnej pollu·
ehdé/qJ Eleny D od o te o v e}. No t u sme
:Uhli, ie nielen ona má vztah 'k uóznej
~. no l jej aúr odenct a stari rodilia. V:t'al' medzi týmito ruďmi bol uz
111 prvý pohtad predcllnutý atmosf ér ou
JO'OIUmenla a tloty. Tradlcle pestova11la
lludbv 1/ahajú k rodičom. Otec r odluy
11dm ukazuje starostlivo opat r ovanú
llrumbru, d11es takme,. zabudrtutý tudollf 1161troj, ktorý ked11sl bolo do1taf za
pdr grajciarov. A mladli člert rodl1111
""" pohotovo na tomto 11dst rojl , ktorf mladlla gerrer6cia pozná u! tl>a zo
Slltlkovlilovlto Detvana. zahral. Pri rozlúlh Jtafa posluclul čka hovo,.l slova, kto" prame11la z vnútorného pre,ucdčen la:

,.Pre mňa je hudba symbolom, ktorý fudl ap6ja a nepotrebuje tlmočnl ka .•."

llljeck6 dolina, do ktorej sme pr ieM ~
v :ačíllajticom srimraku, evoko L•alt lltlobou 1pomierrky ua detstvo. Prim
""' 11m za rodlrrou U arty No v a rz •k r J. RAJEC je iba vdčlot' dedmort,
11M Itl možnosti 4·uttrírnell o života velmt skromné. Našej poslucMčke sa cnie
:c koncertnou sálou, divadlom, operou,
no vie sl zrejme správne kompenzoval
nedostatok kultrírnycll inštitúcii sama.
Hevorl mtm: ,.Po práci sl viičlllnou vždy
116jcle1n čaa pre počúvanie hudby z roz~Jali

hluu, z telcvlzle. alebo z gramoplatn!.
Title chvlle sú pre mňa nielen citovým
á t ltkom, ale l vzpruhou do ďallílch dn!.
!aiiOclam, íe koncertné sieň j e daleko
1 vlastným úslllm sl vytv6ram ešte bczt roetrednejšl kon takt s moJimi obfúbe•
11ýml skladatcfml."
V RVZOMBERKU sme nauftivilt rodi ..
liU Korbctovcov. Starú u čiteľ a j e/Lo íe .-

mintlt po v~tľrnt be:pro"
atrrdnom a úprimnom zvítatll, n4m lto•
tiOI'ila o íluote človeka, k t orý aa dl/1é
rol'tl venoval kultrlmo-výchovnej praff. Do:uedeli sme sa o učltetak(Jch :zatlatkoch to/tto vzl2cnel1o človeka, o Je Ile 1nahe u!tepovat viac•rým gcnerá"
"•"' 1vojlch žiakov lásku ku kultúr ..

IIG uf

n iekoľko

nym hodnotám. V tejt o pr4al m u bola
volk(Jm pomoonlkom práve h utiblJ. Pit"
delil llťl s tlorl nielen ~~ iitJktfti, ~le l ,
bllzkyml, ktorí fill okolo neho. Ani tinfl
- na :asllifenom odpo~inku - n~tmóž•
:u be: praca. Zbiero mtt ~t ritllfl ~ kul t únt~tj mtnuloatt 1vojho 1tr aja 11 dlhé
hodiny tróvl u ar chivoch, v múzeďch,
1tara sa, abfl neupadol do :abudnuti•
nikto : t jJolt, ~o 14 IGi ltUtll o rozvoJ
slouensk~ho h udobného 11vota,
Na druhý deň ame t a stretli so sta ..
lym posl uchdčom ro:hlasu Joufom L l l ·
k o m, ktor ý nds obozn4mtl 10 auojlm
hudobtaým z6kutim, u k t or o"' j e r6dlo,
stereo- gramofón , magnetof ón, ba t rodinnl} arcllfv r od inných nahr dvok. Z bo hatej :zl>le,.ky gr amopl atral ame u pokojnej a prlatetskej atmolfére poctlvalt
Schubertova hudbu. N6š 11ostitel 11 pri t om spom!nal na chvlle pr ežité 1 prlatelmi pri domócom m uzicírouanl. Netre ba ani zd6razňouat, že hudba jlf pre jeho rodlntt prirodzenou stlčasfou život a.
Na§a äallía cesta viedla údolim K orvtnicc a lemovali ju 11tehom : apadr1u t é
chalttpfl stredného Slovenska. Za Bystricou, Zvolenom a tiaram :zostala krá so hor a pred oéaml sa vyrw r alo čo raz
l'rac bielycll &uahov a roulta juínlho Slo censka. Súmrak rtós pnvital v starobylej
NITRE. V rodine Jána ll o l é /1 o 1a :opakovala
srdečnosť
predcMd:zajúcich
stretnuti. A tu sme :zažili t w aikótne
prekvapenie: z magnet ofónové/to pásku
116m hostitelia pust ili :zóznam koncer tu,
ktor ý :ostavil manžel a sy11 pr e milovaml t>vtost - matku. PriprauiU ho :z melódii majstrov, t.:tor(Jch ma tlajr adíef .
V 11očnýc1l l10din6ch 1a vr aciame do Bra tislavy, ktorú prlroda obdari iba zriedkakedy :r111110u nádherou. o čaro do mova tu nie je o nič menšie. U B e 16n o v c o u sme sa presvedčili, aké dôleillé je pre človeka umenie, ako vie
skrdilit a 11aplnlt' jeho život. Zora B el a 11 o v 6 sa netajila tým, že hudba j e
zdrojom jej vetkých cttovgch :1H itkov.

::Môj najmll!t deň je piatok, kedy navstevu jem koncerty Slovenskej filharmónie",

.....

Cesta za posl ucháčm i hudby bola
vlastne biiUtm poznanlm hodnôt !Ivota, ktoré sl vytv6ra sám človek. Poznall sme prostých rudi, k tor! vedia krélu
prljlmat a rozdávať. Medzi nami Ich žije vera. Platia ne nich slovA básnika:
KA2:D? DE~ STRETNúŤ CLOVEKA CLOVEKA STR ETNÚŤ KAZOODENNE.
ZDENKA BD:RNATOV.(

Spololn.t s6fal Cs. rozhlasu,
časopisu Rozhlas • HŽ

Tri otázky pre vás
lprboe odpo•ede na oth kJ dru·
het kttaowet rel6cle ,.!rl othkJ Jr1
, ..... llter6 Sl YJiilllla SL l. 1 3. IL
1174:
1. Ludwla na Beetho•e n: Corloleo
- "..obre.
Z. Lldlck6 trea6dla 11 odohrali
11. VJ, 1942.
1 Omltrll ~oatako•lil: 5Jm16ala t. 1,
,.Liataaradak6 ".
Naat •fherco. ll, kola:
Vaeat pnmla l!asoplau loahles •
bodaote 100,- Kl!a lfakna Merita
I.Ufers, 'l'rnna, Predotdral le A/7.
Dlllebrejice pletoe tloatent tJto lty·
rfe tfllen:o•le: Jerke lchwerabeahe·
'"'· PodbreJ:od, Hudobna lkole 332,
bdret Klepte, Zilin•. ul. SO. aprlla
l . 11, Aloj1l1 Llsáaskl, Partldnske,
dU 1 Ladlaln Korbef, lul omberok,
Unne 17/B. Pre Yletkfch platieb •f·
1tenot prlprnfme koncert Dl l ell·
ale, • ktorom 181aett leb obJ6ben6
alrlldbJ. Pre•nt termfn
koncert•
..... ea. roablla listom, Okrem to-

Hudobný život
Kupón 3

bn dHlaat ,olrolnt predpletat Ile·
eoplau Hll4olllat ll•ot.

•••
Olbky trete! at ťaloet relble, kto·
rt bude wyatele•t lf, ll. a 11. ll. t. r.,
budt ,.nouna leakoaloYaaaktmu lo·
terpretei!n6ma a•HJu:
l . U•ed'te etaoy •taoamaílho lelko·
elo,.naktho eymfoolcktbo telili,
ktor6 po P"f rea yyattpllo o11altl·
ne • r. 1901. l f~ho blat6rlou te
aerozlui!De aplta meao V6alne
Tallabe. Orcbeeter llrl dolllrt ••·
no l!a. lnterpretei!D6bo umeale po
celom a•ete.
2. Ako •• volt s n6mJ i!eskf klnfray
•lrtu6a, ktort yyatupuft niele• eko
a611ate, ele al eko komoraf brae.
Tohto roku bade mef 12 roko•.
S. Ne,.l te meno 8eak6bo bualletu,
ktorf te nokom slhneho l!eakt·
ho ekladatere. PPipflte at ratoo eutore ,.Jereet eon6ty", ktort huellata lai•PJretute 1 YJHie apomlnl·
ltf M klnlrlllODI.

Odpov11d1 na otaaky polllte eeto..k6r
do 25, febru6re t. r . Dl adreau: es. aoz.
HLAS, ZOCHOVA 3, 11711 BRATISLAVA,
REDAKCIA IYMfONICKBJ, KOMORNIJ A
OPEPNEJ HUDBY. HESLO: .,Tli OTAZKY
PltE VAS",
Nesabudalte prlptaať dao• not•l obl6beDel akladbJ 1 aaleplf kup6a, ktert
u6fdete ' l!aaoplaa Hodobef l l•ot

••••• Jarkd ... ro•••ta
,..........
ltnll•
U ...
aJ• tak•er
11 1

dHDI pri aabrbkaab Ce.
roshleeu, kde 11 tebe
seatim, mimike l prfaaemu pobfadu podrlecfo••la 11116 rodod budbl
Ferkalnao•. Niet bo ul
medal aeml. V etral!nom
nekrol6sa chceme oll•lf
apomleakJ •• bUakello e
ntaneho umelca, osob·
ooat' ktortbo •• uyle do
pondomle llrok6bo okru·
bu rDiblaeoyfcb .-lu•
cb61!n.
Rodiskom mu bole BratlaleYa, kde jeho oteo Ylolleta Kerol Farkel, YJ•
cbodtal 10 dell. Spomedll elcb bolo 7 chlepco•
- mualkaato•. Eu1ea 11
nerodil • r. 111!, !ek,
eko eterllemu Kerolowl,
•l femu kltdol otec pratJ
aa huelll!kJ ul od ttleho
detetva. Ako mledtho
buallatu ba prltal aa lt6.
die prof. prelaktho JCoo•
..net6rle V61a Prfbode.
Tu aa telent mlad6ho
mualkeate nilel aeplaa
ronfjaf. 1u1••• loakoro
aposnell • Prebe ako
mledtbo prlmtie, ktort
•• Mm-tam predatnll at
aa •erejafab ,..ajetlaall.

Ital M .UOtk.. •Nl·
akflao ,.buka. Nallfaat·
Ytedy, ked ..
etretol 1 bntllll a otcom,
abJ ll e,alolne ubrell:
Rudolf 1 Karol ae hua·
lleah, Metet aadol lll clmbel, Votteob nal klerl·
aet, LadlalaY beau a oteo
Ylolu. Molao potedef, le
• rodnom dome aa aro·
dlle rudnt hudba l'lr·
kalncoy, ICecf nalkol
VUS, bretla Ferkalo•al
.. ltlll jeho l!lenml.
kall leb etoYkJ ll61eado•,
wyettpeale • diYadelafob
atl1cb, • kaúrlal!h. YO
•fc:tlko•foll priestoroch l
• emtuettrocb. Viedol
leb apr. Eugen Jerkal.
RII ll ktoal l •e•eoll at·
boru u•edomll, le so
aledmlcll ltrato• by bol
•fbornt rudo•t erebe•·
ter. A tek aa arodlle ĽU
DOVA HUDIA IIJGiNA
FARKA!A, Zal!all ta pe·
chJ do ..• 1 •o nete:
Pol'ako, lullllnkO, Ml·
cferako, So•letakJ nll,
NDI, llekbko, NSl, an·
tna fllliYIIJ mltdel e,
aldalatrodnA etfale, aa
klllrfllb Dh I!IIIH reJI'IIIDtnall. V roka 1957
- •• v. neto•om featiYale mltdele a ltadnt·
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e•.

11Y1 ' Moshe lfakal f•
keteg6rll Judovfch or·
cbeatro•) L enDu, :alaUl
medellu a titul laurette.
Na VIl. avetonm feall·
Yale ml6defe a ltudeDt·
atta YO VIedni - • roku
1951 - ai ludod hudbe
Eugena Farkala oplit od·
alnla aleti medailu. Ak
11 Ylak net eeall predo·
Ylatktm brllaatooat tec b·
alkJ, dokooelt dhru 1
teatperemeDt, lllJ doma
1m1 ll UY8dOIIIOYatl, l e
Jarkalnal DaYJie omoc·
......
krAsu
rudo••l
tvorby a ol fYall tel maollehtraa podobu.
V rokeall 1151·11 aaka·
teiiOfal IUJH Jarkal
Y aldWab ltDK baltl'tat lllaaHf po ••
let ...., YlutL O rok
...acer pnllel a celou
lladiMnl dO Ce. roabiiiU
Y lntlllan, kde • take!
l,olapraat 1 Pnlom Ton·
kovlllo• 11 poduJal Dl
a6aldllt ,..aoa: aabrhel
alneuU Iadna pl• n•
• taa.. • rOaayab reJI6an llnelllka. Za tekmer 10-roOael l!laeoatl Y
roahlue 11 aabrhkJ
pred mlkrof6Dom atrledall a n retDfmi koncer·
lami doma 1 • ll&hranli!f.
V roku 1987 hrali Far·
kllo•cl • SlonDi kel kolibe aa EXPO '81 • Mon·
reell. Za 6apeln6 repre·
llaat6clu oe telto svetont ekcii lllskala fudov6
budbe E. Fa rkab vyzna·
menanle ,.ZA VYNIKAJO·
CU PRACU", V tomto ob·
dobf kulmlnoula ume-lecU i!lonolf 1íaboru, V
r. 196~ q E, Farkal r oz·
bodol vystrledet Dj ro~ n·
ro1hlaaovt l koncerln6
i!IDnoaf umeleckfm pllsobe nlm • SlovenskeJ rei·
taur6cll lO Viedni.
Dňa 1!1, tann be t . r.
•••Idy umlldl buele •
ruk6ch huslistu. R o ll·
trhla •• hud 6i! ko• l 1 t r u o a - nie na
huallacb, ale • srdci. Eu·
gen dl, roal61!111 ame aa
1 tebou, no nie 1 tvo ton
hudbou. V t6noch avolbll
atatJoola llosthel l l•f.
eko l!lerDookf
primU
prl•ellnl a us miate! tv6·
O. DEMO
re,

Konkurz
Rladlte latvo Konzervat6rt1 • lr1tt1Ya·
ve vypisu je konkurz n1 mleata proluorov pre nasledu ltlce profeale:
profes or hry na busllacb
profesor hry na klavlrt
profeaor hry Dl viole
profesor hry na vtolonl!elt
profe110r hry na flaute
prof11or hry na fagote
profesor hry na lesnom rohu
profesor hry na biele n6atroJe
profesor povinného klavlrl
baletnt korepetttor
koncertnt korepeUtor.
VJIIdUft U YJIOkolkollk. ftdelaala Y
prfalula•t a6atrotnet bre, ' " bNpe.
Utore belelo absolut6rlum koaaenet6rle
• bre aa kladrl.
Prlhlá§ky na konkurz dolo!ta:
abaoltaatakfat dJplomoDJ,
*l•ot. .laDIII,
dokladom o doteretlel liDD..U,
•oteaafkom.
PrlhiUky priJlma !'ladlteratvo Konzervat6rle, Kon•ontna 2/a, 801 OO Bra tislave
- do 15. máJa 1974. Tarmla konkunu
bude u chádzačom ozn6ment ptaomne.
Ce1tovn6 sa h1'8dl Ibi pr!Jattm uch•·
dzal!om.
Riadite! Konunat6rl•

ltAIJie dl•llllo Zdellke Nefedl6ho y
Csu L L. wyplaute koDkura Dl miesto
korepetltore opery
1 aolaoa(ou okamtitllho nb tupu. Pona·
ky poalelafte urýcblaDa na rladltelalYo
dlndla • Cid a. L.

Sú bah
Odbor llcolatn O"" y !ler l nad Hreaom spolu 1 rledltelstnm Ľ SU v Nowet
Beol YJplauje atbeh Dl obs adenie tfch·
to mleat 1 abtupom od l. 9, 1974:
l hallUkneatch ai!ltelo• brJ aa kla·

•h.

l Di!ltera hry aa husia.
fladoatt •ololeet wyplaanfm doteanf·
kom, IIYotoplaom a wynedl!enfm o
Uflk6c1J aalllte u adtela J:udout lkoiJ
ameela • Nnet BaaL
Pre alobollafcb m6me aelateoa abJlO·
nale a tatndefm ktreDfm. Pre manl e·
In 3·1abnf •Jt tlel 1 tatredDým k6re·

kt•·
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H11DOINf IIVM - dYOrtf!dennfll. Vydtva Slovkoncert vo Vydavatelltva
Obaor, a . 11.. ul. C.. ann•cty 29/e, 18! sa lrattalava. Vlddcl radi ktor: dr. Zdan·
leo Novlll!ak, CSc. ltedakl!n• rada: Pavol Bagin, I:ubomtr Cl! ek, prom. hlst.,
AIO!I Luknll r, M11ol farkovte, Mllrta Ktloflov6-Hubov4. Zde nko Mikula, dr . Ml·
chel P1lovl!lk, flln Schutts, Jont ltlrta, lohumll TrneCka. Adresa redakcie:
Volaosradakll l , 183 sa lratts\191, telef6n 582 37. Ac1mtnlstr 6cta: Vydavatel·
stvo Obzor, n. p. ul. Cs. armlldy 29/a, 89S S8 BrattsJava. Inzertnll oddele n to:
Oork6ho 17, 89!
Bratislava. Tlal!ta Nttrt1rwke tlal!tarne, n. p.:.! Nitra. Raz·
l lrute PNS. Obtednllvky predplatttel09 llrfllme PNS u stredn4 expedfcta tlal!e, edmlnlltt'llcla odbomet tlal!l, Oottwaldovo námestia
48/JV 80510 Brattalev1. Obtednbky odber1telov • tahranll!f pri Jima SLOVART,
dl!. apoi., Lentn,radtk• 111, l. 11/I, Ul 28 lratlalave. Cena Jedn6ho vttlal!ku
2.- Kl!s . Neobtednanf rulroplay aa nevraeattl.
ltastafra!!nll l!fslo: sOTr 11/10
rndexnll čfslo: 45454
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ho .,neprlatera • - Pucctnnio. Bes
na osprave4tneme ame doelova vyleteli 1 budovy. Rovnakf ! ok 1dil
Richard Wagner, ked mu mladf Leo Sl•·
zak prišiel do Bayreuthu predsptpvat
áriu z Leoncavallovet opery BaJazzo •. . ll
ážitkom bolo oficiáln e pozvanie u melcov. O čl nku túc l c h na festivale, do
w11gnerovského domu Wahnfrled ( 2. VIli.
19251 . Hosti prtvrtala manželka Slegfl'leda Wagnera, d céra známeho pianistu
Karla Kllndwo rtha. ktorý neopakovatel·
ne a dokon ale upravil klavlrne výfahy
všetkých Wagnerovýc h opier. (Škodil, že
s a nes kOr pridala na stranu blOznlvJch.
prollhumanlstlckých Idei .,Fiihrera
a
tým na nlekolk o desaťročl dlskredltova.
la velké dlrl o bayreuths kých festivalov.)
V rámc i umeleckého programu som na
bankete pr ed nies ol Llsztove etudy Un
sos plro a Campanellu, a to na unikát·
nom Stelnwt>yl, kto rý darovala a merlck~
Clrma maJstrovi po dokon čent vily Wahn-

Z

Tri generácie
Wagnerovcov

velk9ch d ir igentov
Z Bayreuthe
zažil

minulosti som v
Michaela Ballln·
ga, pokotného n obozretného majstra ce
léh o .,Ringu". U neho vede l orchester'
.,'Es k ann n lchts passleren" Doktor
Karl Muck, n ervný a obávaný dirigent
Pat·s lfllla začal p r vll s kúšku novonastú
peného kolektlvu kon certn?ch ma jstrov
s lovami: .,Meine Herren. sie s plelen w te
d ie Schwelne". (U neho m111 orchester
Iba Jedno hP.s lo: .. Es dar t nlchts pas
ateren."l
rAveJ l zabával s om sa so sy nmi Sleg.
trieda Wagnera odom ň a tba o
liačo mladšlm Wlelandom a Wolfgangom
v záhr~tdo legendárne j vily Wabn·
!ried, ako to zachytila prlležltostná fo·
tografla: pri bicykli stoji gróf Gilbert
e~te

H

Grnlna, tiež vnuk Richarda Wagnera a
ted l nf pravnuk Franza Liszta l zomrel
vo veku 82 rokov - v r. 1973). Bol vy
n l ka!ťicl m flautistom a s n!m -;om u
<;laručkého Houstona Stuarta Chamber·
la lna ( blograra a zaťa Ri cha r da Wagne
ra l uviedol Schubertova vnrlá r io na nie
~oň Trorkene Blumen. Na blcv kll s odl
Wlelaad a Wol(gaag. Wieland Wugn er
zomrel pred pAr r ok mi a ko svP.toznam v
rell~ér 1 n ovátor opern 9ch lnscrmárl!
dlrl votho sta rého otca. Jeho otec bol
velmi p1·lsny n a to, čo sa pr i skúškach
v <>llivnom divadle hralo. Božech r ái\ , a by
lo bola hud ba Iného autora. ne1 tvorcu
tohto po<;vlltnf'ho ~1án k 11l Raz nas Sie~
tried prichytil, ako sme - pre koncer t
- v okolf Bayrouthu - sktíša ll áriu le·

Crled. Muzeáln y nás tro( bol prlkrytf sil·
ným perzs k9m kobercom. Ked uvolnlll
klaviatúru, s hrOzou som zistil. fe na
tomto n4s tro(l už dévn o nikto nehral a
tožký chod kldves n ežtčl Interpretácii
Llsztových etud . Klavlr s to(f vo vstupneJ
hale. ktorli te lemovaná galériou, vedO ·
cou k (ednotllvým s pálňam. Dvere do
Izby Costm y b oli cez koncert pootvore·
né. Ko<T som d ohral. l.lo.;ztova d cOra pas.
Iola tedn u zo svo!lch d cér - pani Tho·
deovo - s od kazom, že fu poteš ilo po·
čuť po dlhšom č a se otcove <;kladby. Ma ·
la už takmPr 90 rokov a s vo (u Izbu lak·
mer neopli!. fal n . . Z haly na or!zem!
· vily vedtl ši roké dve r e do prlestranných
s alónov a na rep rezen ta č né schody d o
zá hrady. Na nich Zllch ytll fo tog raf v
dvoc h s kuplnlirh všctk9ch 75 pr itom
n ých hos ti, z ktor 9rh s pomeniem - ako
natpromlnentnelšloho - s lávneho tene·
r ls tu LaurltZII Mel ch toro [nedávno. vo
veku 83 r okov zomrel v KaHrorn H1.
rvý r11z -;om bol v Bayreuthe v roku
1908 - ke<f vza l otec so sebou mňa
11 hrn111 "'nnosledy - v tridsiatych ro·

P

som, že
č l ove ka .

(Dokončenie

z 3. str. l

bec ml to nevadtlo. Od.n6š11l
som sl f)redov!ietkým vynlka (Ci·
cl zážitok z hereckých výko·
nov, k toré ma strhli účinnos·
tou. Kladiem sl otázku takto:
Aké zážitky by vedel pripravit
w. F., keby mal ltastte praco·
vaf s vynikajúcimi spevákmll
(Možné te l to, !e poclobn6 ty·
py hviezd by neboli ochotn6
prl(af sys tém 'J)ráce, lle!nf •
KomickeJ opere. ) Ťažko bod no·
tU výsledný efekt lMtz 8ledova.
nla denneJ divadelne( práce.
VIem. že osobnost spomfnan~
h o reflséra te pri stavbe tnace·
nácle dominantná, no ako som
In formova ný od kolegov, .ktorf
s w. F. pracovali, nie je tento
re žl~ér
diktátorom, najmll. v
styku 1 umel cami, ktor! matO
čo prlnlesf do spoločného vt·
s ledku. Inou vecou te kvantita
prá ce , ktorO žiada na spevA·
kov!. Tá te velkA. Zautlm avA je
a t teho požl11d11vka stabilnej
t\rovne repr fz. Ak s l pozrieme
šta tistiky lnsc en~ cn Komicke J
oper y za 27 rokov, odkedy v
ne( W . F. pOsob l, vldfmt'!, ~e
Ich nie te vera . Poukazute to
1111 !!noh u o u držanie reprfz na
premiéroveJ (irovnl. Režisér to
r ieši disciplin ou a podm ien kaml. ktoré s ú s náď v na šom rep prtoa r ovom cllvad le neuskutočn ltef n é.

vera operaých
dldkov
nevie ni č o dkulisl umel·
covet práce. o ptlpr n6ch na
11ldrnenle tlolly, 'ba moobl
~ il6 v domnenl, akoby oa··
l tudovanle tlohy . spoi!lvalo
Iba ., onote n( 11 lladoltaet
zlol ky. Akfllll cesta•! k ele·
ru postnpujet• ·YJ?
Osobne vet1m v Oč lnnost vv.
tvárenia s l zazemla. vera ml
dáv11 predmet né štťi dlu m yecl.
ktoré <~ tl bllzke mojt>l úlohe. l
k eď č a sto vyc hádza lnšptráclll
z aketsl d r uhet-tretel vrstvy ve
d omlll. Teda v prfprave brA vef.
k l1 ólohu lntelektutllne zázem ie
peváka. samozreJme - hudob·
nli. priprava a celk ov~ prá ca na
se bil.
Spomenuli al• atO'to lalpl ·
rtcle. Akt tlollu hrt • IYI·
te111atlekel
profeafon61ne(
dlvadelaet praxi. Verite v
liu vllbec?
'
Verlm len v poctivú prácu
ln ~plr~ clll te ,.milostivá
chvf·
T11", ktorá. mOže pr! s ť poča "
pr ed ~ tavPn la, a k te č lovP.k dob
rP fvzlcky a p vchlck v disponovaný a t vor i výkon za m axi
~ pod-•tok. Ale otta·

Snhnka : }. Vavro
ku jem: zázemlm Inš pirácie te
p octivá práca.
Poaa6me "'' 'tO nfml ll·
rokej palete operatbo re·
perto6ru. Hlnot pOIIta'tJ st
napokon spomeautt ., tvo·
de. Samosrel•a. keltlt die·
lo, kal df autor, ke1416 fi i Dba vyladult laf prfatup ale·
lea beree1cf, ale natml ape·
deky. Co po'tafujeta aa z6·
kled, z ktor6bo •olae dUe·
reeco•at ltflo'to'!
V reperto6rovom divadle je
ka meňom ťí razu prllve lnterpre.
tácl11 rOznych št91ov. V9hodnet·
~ la by bola špecializácia a t ypovli za. katufkovanle. Jeden l
rlruh9 syt;tém práce má ~ v o je
klady a negnlfva. U ná!! muo;l
pf\vák stvárniť postavy roz.
nych š týlovfch obdobi a musi
a teda dopracovať l k problematike spr~vnebo , vkus ného.
moderniSI10, no súčasne šlflo·
vého prethno čenta skladater
'!kl\ho odkazu. Dr!fm !la v pod'ltate zásady, že rozhodu jOcou
pomOckou spe v~ ko vl - herc ov l 1e
dnešný poslucháč. Zlat, otáz
k y spe v~ c keh o llt91u nie s O tak
rozpracované, Ilko napr. v ná
strofOV.. tnterpret6cl1. Ka!df z

nás sa k proble m atike d ostáva
skôr lnterne, na základe vlas t·
ných skúsenosti a poznani a
DOiežltou zložkou pri výsled·
nom e!ekte te tiež spolup ráca
s dirigentom a r ežis érom . Te·
da ale atm apedk urč uje llf·
lovoat poatny a mlaru dlvadel·
n e j ltyllaouaoall. VIete, ťa ~ko
povedaf, čo v jednotlivých die·
Iach rOzsycb epoch .,treba
s pravlf" - skOr viem ., čo ne·
s miem spravtf'' •. .
Ak kritika zd6raziiule 'ttl
priam lddlay prfatup v
z•yale operatho berect'tl
20. atoi'CŇ!Ia, aemyalf ttm
chlad, aeosobaoat, čl civil·
nolf. Skllr te v popredi zre·
lost umeleckA l fudlk6 , latt
re6tay odstup od aeatl•eotu, ktort ale raz pr11faa
aatmli party nrlatlck~ . To
bolo zretme aaprfklad ., po·
aledaet 'fel'ket krdcll dl·
bo re,erto6ra - v Scarpio·
vl z KrllkD'tbo oaltudonala
TOICJ. Molno namletaeta,le
Scarpla ole je typlckf, lebo
te doat jednoznal!ne charak·
terlzovaaf aulorakfm ruko·
plaom. Ale o te ..,,._ Ide
- nikdy 1te v tejto pustne
neaklzll k dtmoali!DIMIII, čo
Je tlel latt druh laterpretai!n6bo romaatizmu. Myallm,
te v kaldet pos tave - a
teda l v Scarpiovi - brad6·
te to kladn6 l z6 porat v fu·
cl'och.

'\Juž tieto s lová sťi skOr konstatovanlm, a ko otázkou. Krlš·
kova koncepcia l!;la sk u točne
po linke mnohovrs tevného charakteru, povedali by s me
zloči n ca z váš ne, z pasie . .
Scarpla te vynl katúr lm poll catným Cirad nlkom . kto rý v stuž·
bách dobreJ veci by mohol
~pravlf l
vefml m noh o. Md
pr l11m radost zo s plle tanla nl
liek pri vylle trova nl. Vonkon
com n ie te IJI Opy. Ak by s om
mal p a ra frázo vať výrok Stanl
slavského: .,Hladaf v zlom dob
ré a v dobr om zlé", povedal bv

vš ade

tre ba

Prof. It Macudzin1kl ako c1ztapec (•
pozadl) 11 ~t~oločnosH vnukov Rich4r-.
da Wagnera: Wolfganga a Wieland•
(vpravo) v záhrad~ Wag n~rovej ut..

lv v

koch, ked som koncertoval so svo tou
manfelkou v blfzkom okolt mesta. Verké obdobie, ktoré som v roku 1925 za·
tU, pominulo: Coslma, Siegfried, Chamberlain, Muck, Balllng a vera iných u!
nežllo. Na stenách zAhrady Wahnfrted
boli namarované velké čierne hAkovt
k rf že .••

...

sa dte na niektor!'! poznámPozrime
ky v orchestrálnych hlasoch VIedenských filharmonikov, s ktortml Wagner
ča sto dirigoval svoto dlela v Dvorsket
opere vo VIedni. V hlase druhfch huslf - v notovom materiáli opery Lohen·
grln - ná (deme .,dobrCi radu" od sved·
ka dlžky Wagnerových o pier. V prvom
deJstve. ked sa titulný hrdina prizna l
,.Eisa, Ic h liebe dlcht". čltame prlpls aml
poznámku: .,Tu odporúčam tuš v A dur
- a koniec opery!" . Vo fago tovom hla·
se opery P11rslfal 1e zasa prlplsan á bá·
<>eň asi tohto obsahu: .,Dvaja chlapci š li
d o Bayreuthu - Jeden bol hlúpy, d r uhf
mudry. No. keď bolo po Pars lfalovt at
ml1d ry už bol h lúpy ..." Do fagotového
hl11su opery Súmrak bobov vplsal tel\
!s tf hráč rýmovaný vzly k: .,Dúfam, že
h udba budCicnos tl .t a m hor e• bude
Iná . lebo I náč by so m sa nechcel dostat do neba!"
( Pokračov11n l e v b u dťicom čfs l e . )

h l 11da1

U Sca r plu treba teda

hrada( o sobn o sť mnohov1·s tev
né ho č lov e ka. Snažil som SJJ
k o mpletizovať
ps ychofy z lkum
p os tavy a poktar mo~no fu
presne c hara kte rizovať podla
koncepcie. Nechcel som hral
Iba Intrigá na, démontka, lebo
sl myslfm. ~e tam 1e nebezpe
čenstvo
tednostrannostl.
V
t ýchto polohách člba maniéra .
S tra ch, že by som diváka nu·
dll, by n utne s plodil n adhrá·
vanie. To je snáď tiež Istý .,I n·
ter preta čn ý romantizmus... Pri
tednos trannos ll
zv9raznen la
Scarplu len v polohe démonl č·
nosti by to bolo zvlá šť vldltel·
né a rušivé. Jeho prob llím je
af otáz kou. ako vysvetli( · ko·
re ne~ z ktorých vyrastá .,gé·
nlus zla. Scarpta ovláda tavls·
ko nielen s ilou svo(e j moci, ale
111 osobnosti. Len tak je part·
nerom Toscy a Cavaradossiho
l teho protthrá t:om v zmysle
mužskeJ prlfažllvos tl.
Chcel
som vytvorit postavu tak, že
d ivák by videl Toscu, obči!S l
z aváhať medzt týmito
dvoma
hrdinami.
Patrite k tfm, l!• ..
najviac yYilDIIOYali v die·
Iach aAiaatch do•tclcb l
zehraalbfcla autorov. tal·
ko zalaaddf aa dllao Nacb·
fudova, Scrooga, cldra z
Benelovej operaej prvotiny,
alebo aa ,_ladat opern6
pollna - Jtrl•a de Cour·
YOIIer l Hry o 161ke a a•r·
11. Teato aetplaf vtp~el
dba . . . . tallf, la aa n t·
torae aaaalujate aa to, l!o
najviac
hovori daelatmu
človeku , le to ale ta lea
bel at 'tll6peale do re,er·
to6ru aaiaj prvet o,eraet
ac6ny.
Možno moje herec ké danosti
boli väčšie, než je bežnt v
opernet prax!, a tak som ako·
l samozretme bol obsadzovant
1 d o zložiteJšlch psychologických postáv. Znak Interpreti!
C1 časnet opery ml bol prldele·
nf teda od začiatku. No čim
dlhšie s om pOsobll na tavlsku
opery SND, tfm viac som pri ·
chádzal k názoru, že moderné
opery sO pre speváka nesmtl!r·
ne ťažké - nielen pre hudobné stvár-nenie, ale pre Ich ps ychologt cké s úrenle. To podmlf!
11u1e zase veYk1l J)rlpravu umel.
ca k stv,rnenlu ,.živého l'i '
veka". Napr iklad pr! ~tudova n!
posledne J clkkerovs kel prem lé
r y som sa mn<~el vnOtorne po
pasovať s už spomínaným de
:::ourvolslerom . Ked~e s a s na
lfm vychlldzat z nulového ao
ju pri vypracovávan( pos tavy,
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tradlclu, nutno to ved ie k potr ebe vytvára n ia sl zázemia, a
teda a j k št11dlu materiál ov,
ktoré ml pomáha tú ob J asn iť d o.
bu a u rč ité súvislosti, v kto·
r9ch sa pohybujú mo ll hrdtno·
vla. Tak to bolo a ( p r i posledne j cl kkerovs ket opere. Zhodou
okolnosti som st zohnal pred
pt·emlérou llry o láske a smr tl
dve-tri monogratle o rrancOzs kel revolúcii. jednu z n ich naplsal autor, ktorého by sme
mohli m yslentm zaradft d o
rámca glrondls llc kého, d r uhú
zase historik, ktorý n adtža IB·
kobfuom. Z opačného hladiska
vtdla udalos ti Velkej rrancoz.
s ket revolucle. Mo~no namle·
tať, fe takéto prfllš široké š tu·
· dlum v po&"tave Jo t:byto čné . Ale
mám doJem, že lntepret mOže
- hoci gestlkou. mimikou, čl
Bkoukorve k drobnou nuansou
- · lepš ie vystihnúť a tmosféru
doby, ak vie o net viac. ne!
zo ltl1d1a hud ob nčho partu.
RovoriU ame ul o z6atojl
reiiMra vo nťa bu k apn6·
ko'tl. Druhfm , aemeaej •t·
zaamntm ,.rtaerom, te dJ·
rtaeat, ale l ICtalckt vt·
tnrafk a a6vrbtr koatfmoy.
To detko dotdra 'tfaledaf
dojem
moderne! ia~Cent·
cle • .•
Je to pravda. Celé divadlo te
vlastne mierou š ty11z6cie, v kto·
t•ej spevák vytvára postavu po·
d fa prln clpov e pického d1vad.
la. Mus i sa pr1spOs obovaf vla.
cerým s poluprll covn!kom a n e·
m yslieť sl, že je centTom, okolo ktorého sa krútl dlvadelnt
vet. Mus! byt v kontakte s vla.·
cer9ml zložkam! divadelnej pra·
xe, než čin oherec. Už to mu
postavu prenáša do vllč!let mie·
ry i:tyllzovanostl. Myslfm sl, že
nie te ani nutné s totožii ova t s a
s Olohou. Ak predvádzam oper.
nO postavu na javisku. prlpomfoa ml to dve notové osnovy.
z ktorých tedna musi sled ova ť
druhO..! aby výsledný súzvuk la·
d ll. ~,;! že v popredi mus(
'!lát rozum a ole cit. Is teže, sd
l okamžiky, kedy sa takmer ne.
badene stotožň u jem s úlohou.
'\le celkove prežfvante s a·
mo osebe ešte nič n ez namen6.
Tuto schopn os t má každý č lo·
vek. Het•ec v!lak must preži tie
~t elesnif. Obrazne by s om po·
veda!: nezáležf na tom, čl viem
vy ltídtť so seba s kutočné slzy,
~ l e čl viem vyvolat v srdcia ch
diváka adekvátny cit. VIete,
~p ev6 k s a vidf z !net pers pekt!vy, ne! divá k. No na druhe!
>trane - reakcia ludf v hladfa.
m by mala kor l ~ova f a usmer'o vať Jeho čl ny n a tavlsku.
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