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RIADITEl: DIVADLA JGT V BAN-

SKEJ BYSTRICI KMEt

STANISLAV

Snovým
elánom •...
K súčasnému
litnerovaníu
Opery DJGT v Banskej Bystricl i k perspe!Cttvnym plánon1
tohto diva d la lime požiadali o
vyjadrenie riad i teľa DJGT
Stanisla va Kmeť a.

OTÁZKY PREVÁDZKY:

Ui

Opera DJGT v Banskej Bystrici premiérova/a dňa 9. marca t. r. Verdiho lyrickú drámu Othello. V titulnej postaue hosťoual na
Z. premiére košickú sólista Jozef Konder. V pozadí Stefan Babjak ako Jago. Na prvej premiére stuámil Othella Fra11tišek Urcikán.
Snlmk'y: K. Mlklóši

·Festival politickej piesne -

Sokolov 1974

si -

PIESE:Ň S POSOLSTVOM
..,....
Celoi.tátny festival poht1chej
vei'l, no vyskytli sa l tak~. ktopiesne počas ll. ročnlka (22. rým robilo problémy zvládnuť
až 24. II. t. r. ) dokázal, že Jde · základné hudobné poll~davky.
o podujatie, ktoré patrí k n11j: . Ziadnej však ,necJ;lýbalo ob,rqv·
dillet.ltej~m v oblasti naŠej po· · tské ljl'adšenle. ~e~atika plesne
JlUiárnet ltudby. • Počas · trot<h zmapovala široké rozP.!Ú!e cl to.
festivalových k4?ncertoy s.a pre- vého . ~ .myšllenkpvého sveta,sO·
zentovalo mnoho ·piesni najrôz- easnej mládE!že. Na1častetšte sa
nej~leho zamerania a koncer·
prejavovala solipa,rlta s kraji·
ty dostali výraznú publicitu:
nami, v ktorých sa imperlalis;
&tanica Hviezda vysielala prtalická politika prejavuje vo sfa·
mym prenospm II. časť všet·
šizovanej podobe. V~akn pre·
kých ktmcertov, televlz!a renltzoval'B ·jeden ,priamy . p;eqos ·a
zaznamenala celý .pr~e~9h. 1 po·
(lujstta, uvedené skladby· väč·
§inou už vyšli, alebo, v dohladnom čase vyjdú na platniach.
Na podujati bolo mnotstvo flO·
vlnárov a predstaviterov rOznych lnštlt&cU. V ,tomto smere má už Skolov takmer "Iý·
rové" parametre. Niekedy vznikol však dojem, Že tento rozsah prekvapil samotných organizátorov. Celé podujatie malo
prehliadkový charakter ( porota naurčovala porl\dle, ale oceDila v9raznejšle prlnosy v kom- zieravej dramaturgii .vystfiplll
pozičnej a lnterpretačnei sféna festivale · aj skupiny, ktoré
re). Mnohé z uveden9ch sklatieto pocity mohli llmočtt audieb už boli známo.
tenticky (skupina č!lskych štuHlavn9m garantom podujatia
dentov, kttlrf žiJG v ,NDR je úv SZM, ktort testtvaľ zor- Jaspampa,
grécka
skupina
ganizoval spolu s MK'' CSR, SSR Thermophyly pOsobtaca v
k s úRO. Dalej sa na organlBrne). ' Práve ich pre tav bo l
ziic!l podielali . prnktlcky všet~ em'ocionálne najpresvedčlvetšl.
V mnohých 'piesilach Išlo o vy~Y Inštitúcie tak, z oblasti
jadrenie ,.pac!flstlckých" po·
pro(.e slonálnoho umenia, ako l
záujmovej umeleckej činnosti. citov - tu sl často amatérski
textári nevedeli pora<tlť s té
1omuto ZIO~Onlu (!fg!lolzátpr,ov
zodpovedalo rozdelen1e resttva.
mou a upadall do frázovitých
lu: l. časf koncertov patrila
všeobecných konštatovanl. Naj·
amatérskym sfiborom, kým 2.
lepšte vyznel! texty, v ktorých
časf mala typický pop-te~tlva
sa nehľadanými slovami hovo.
lový charakter (ve fk ý orches- rllo o problémoch zo l!tvota.
ter, ~plčkov1 populárni spevá- Takým okamžikom bol napr.
ten, kedy dievča s gitarou CI, profesionálni autori}.
Mirka Jabulková spievala vlast·
tAtKO Sl PREDSTAVIT
nú pleseň d znečistenej Vltave.
ZAUJIMAV'f A CCINNil
• rámci jedného podujaha neBOL PRISTUP
súmeriteľnejšle
prlstupy nef
skupiny
Ceský ' sklfflc Ji~iho
tto, ktoré takto vzni kll. AmAtérske skupiny
preZfilnlovali ' Traxlera, ktorá prezentovala v
citlivej modernej fiprave star·
rôznorodé ' žánrové, výrazové a
šle robotnlcke plesne. K vrchokvalitatlvne rozpätie. Prevažná
lom patrllo tiež vystťípenle brväčlllna
skupin vychádzala z
nianskej skupiny Menši brati'l.
fo lklórneho po11at1a a tnštru·
ktorá sa politickej pjesnt vementálne pozadie k Ich jedno
nuje od svojho zalo~!lnla. Na
duchým popevkom tvorlll akus
festivale vystfiplll tiež niektotické gitary, rôzne plštaly, bu·
ré skupiny, lnkllnutúce
ku
btenky a pod. Mnohé z týchto
lkupln mali pozoi.'ullodnu úrD· š tandardnej . PQPUI4rneJ h udbe,

-

pripadne k )ej men$inovým od·
nožlam. u týchto nehralo te·
mattcké zacielenie textu pri·
,márnu úlohu., BoJ.o v~čš!nou .
vrostricdkom, pOI)lOCpU ktoréhO
sa mohla · skupina prezentoval
na festivale. Viaceré sfibory ~a
zamerali na - černošskú. , Jl.9PúJárnu hudbu. K zaut!mavejšlm
výkonom tohto druhu patrilo
vystúpenie pra~skej skupiny
A,vantls, ktorá na úrovni In·
terpretovala hudbu s gospelovými. manierami. Sem možno
zaradiť aj Klub 71 zo Sale nad
Váhqm - skupina mala zaujlmavo aranžované (no nie čisto
spievané) vokály v duchu FHth
Dimension. Najmä sólový spevák môže, byt vltaným prino·
som pre slovenskú populárnu
hudbu.
PO PRESTÁVKE
sa na pódiu objavili namtosto
texasiek čierne obleky hudobn!kov a spevácke tváre, ktoré
' su známe z in9ch podujati. Bola to zmena, rta ktorú sa bolo
treba preorientovať. Vera 8a
diskutovalo na tému, čt je
únosné spáj ať tieto dva odllsné svety. Možno verlt Interpretom, ktor! spievajú závažné
polltlcké texty, no mlmorosllvalový repertoár majl1 v úplne
inej polohe? V mnohom boli
podobné výhrady trefné . . Neznamená to však, že vrcholný
festtva.J politickej plesne sa
môže oblsf bez účasti profesionálov! V tomto smere treba sl
správne vysvellovaf gloriflko ·
vanie amaterizmu .., Na rozdiel
od prvej časti, produkcia dru
hej neklesla pod spolahllv~ ruUnovaný priemer, v niektorých
prlpadoch odzne11 aj skladby,
prevyšujfice štandp.rd. Objavná
bola napr. šansónová pleseh
Muži se nevract t~IUdba: ]an
Spál ent. spievala , Marte Ro tt·
rov á), v ktorej te~tlír Pavel Vrlia prejavil poetlckfi Invenciu
a novým pohladoin · prlblfžll
Jednu zo stránok Vojny.
ZO SLOVENSKÍCH
PRISPEVKOV
mal! veľký úspech najmä dve
skladby: dobre známa pleseil
·vysoko nad mestom od B. Tr
nečku a j. Turana (v noobv
čajne citlivom podani M. Lai·

pr ed dvoma rokmi bola
premenovaná
spevohra
náího divadla na ·operu. To zaväzuje k vyšlim umeleckým
cielom. No napriek tomu nemôžeme zabiídat 11a diváka,
k t orý má rád operetný žáner.
Podob11á prar je bežná naprí.f.:lad aj v ko§ickom SD. V zhtadom na spevohru i operu je
v§ak potrebné riešif dobudo~
varlie umeleckého súboru. Stí ..
časný stav nie je 11ajutešenej ..
naj m /i v kolektivltych te ..
lestlclt. Zdá sa, že je to horšie
v zbor e a v balete, než v orchestr i. V prvých dvoch zlož•
Ieách cllýbajú najmä muži. Radi by sme (aspoň každú druhú
sezónu) uviedlt celovečerný baret t(!k, ako v minulo•ti,
čo sa str etlo tt diuáka s r•erkým ohla3om. Tým by rást nl aj
súbor. Otázky jeho omlade•ua
u§ak s'CíL•isia $ prepracovattim
problematiky sociálneho zabezpečenia starších členov balet rré1lo· srlboru, čo je viialc už záleiltosťou nadriadených orgánov.. V rámci našich moíno~tí
je vy /epiieltie medziľudských
uzfahov. S týmto cieCom pr i•
pravujeme ue(mi citliué poho•
uory, v .ktorých sa nemá etik•
tovať, ale využit m,etódu presviedčania,
argumentovama,
prijatia i názorou druhej stra~
rty. Radi by sme spesťríli pohostinským p6sobením aj choreografické vedenie, miemme
povolávať do divadla z i11ých
telies nielen ·sólistov, ale aj
reiisérou. V orchestri st ou~
pomáhame externistami - po.
dobne ako v zbore. Problémy
sú v tom, ze uajm(J. zboristi
pochtldzajú čas to ::: mých profesií, čo stažuje prácu pri
.~ kúškach. Najmä u genertllkouom týitdrri stí veéemé nácvi~
ky uelm1 vyčerpávajúce. Ten ~
to neradostný stav chceme rie~
!iť formou eléPskej praxe. No~
vi tčlénovla zbor~t . po111ly
hľadáme najmä ·do mužskej
zložky - by st nadobúdali kva ~
liflkáclu a odborné školenie
formou ďalšieho štúdia. Najideálnejšie by boli posily z ná iiho kraja , ktoré by zostali plat~
nými éle11mi divadla aj v budúclwsti. Tieto otázky ú~ko
'úvisia s firwnčným zabezpeécnlm. V poro vnaní s inými diuadlami - patríme do kategó;te stredných súborov nie
sme d.osr dotovaní. No sú pristuby na riešenie tohto problému. Ver'im, ie !a časom realizuj tl.

ferove1 ), pte:.ef1, ktorá pomo·
cou dvoch kontrastných hu·
dobno textových plôch evoku'je
s~ omtenky na padlých hrdinov,
otlpočlvajúotch na Stav-t'le. · Je
to téma, ktorú fa~ko stvárniť
už 1 preto, aby sa zachovala
pr!slušná pieta· a nenaruš!J sa
civilný medltu)ficl charakter
preexponovaným pátosom. To,
že autorom aj Interpretom sa
v tejto podobe podarilo dos iahnuť

presvedčivý

výsledo~ .

dokazuje, že oblast populár nej
hudby môžo absorbovať aJ .tie
najzávažnejšie témy. 'Skladba
v pa ml! U sveta (hudba I. Veštca, text G. Hupka, spieval Z.
Sychra) má pôsobivý refr~n.
ktorý pripomenul spoločenskG
potrebu mobillzujúcich pies91 s
l ah kozapamlltatefnou melódiou
a textom. plesni, vhodných na
oživenie repertoáru kolektfvneho spevu .
IMPOZANTNOU CRTOU
FESTIVALU ·
bola propagačná vybáv!mosf:
usporiadatelia vydávali Festl·
vato·1ý denn!k, dalej !!yšla bro
žúra O čom plšu a splevajG zamyslonle sa nad politickou
piesňou a hudobné vydavatelstvA ponúkali vo svojich s tán ·
koch platne l notový ma'terlál.
ktorý korespondoval s poduja tlm. Je potešil~ľné, že na tejto
či nnosti primerane participoval
OPUS, ktorý vydal LP p~atiíu
so slovenskými angažovanými
piesi1amt. SGb\)žne vyšil texty
a noty nahraných skladleb.
OPUS sa tiež pričinil o repretentatfvnu slovenskú dčasf v
profesionálnej časti (Eva Kos
Zdenek
Sychra
tolánylová .
Dušan Grúií, Marcela Laifero·
vá, Karol Duchoň so skupinou,
Ivo Heller a vokálno-1nštru·
mentálna skupina Trend ).

...

Festival politickej piesne do·
knmentoval velké zázemie an·
ga! ovanej popul6rnej hudby.
Oalilu etapu tejto práce moi
no vidiet v kva litatfvnej a ! 6n
rovej selekcii. Mnoho talentovaných ludf, ktorl sa tejto ob
last! venujtí . ich dosiahnuté vý ·
sledky - to vietko zarui!uje
:le politická pieseň má vfvnjo·
vé perspektfvy.
IGOR .WASSERBUGU

ORCHESTER:

f

(
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aikosti sú najmd v skupin•
sláčikov. Niečo sa nám podar i lo ziskat , no zatiať je to
-náZo. ChQfJajú aj 1~ráči ntt
ostatnt ndstroje. Sme v kontakte s konzervatóriami v ce1ej ,.epublike o 'máme reálne
lohody li ulacerlimt n'Holve•1·
tami, ktorí by mali ku nám
·rastúpit'
začiatkom
budúcej
(Pokračovanie na 7. •tr.)

Ceské

Z redakčnej pošty
Tohto roku uplynulo 5 rokov odvtedy, fo aafal vy
Hudobný !ivot. Pri tejto prlletitosti dovorte. aby llom l ja smela pozdrnif néiho mladého
jubilanJa a jeho pracovnlkom poprie( dostatok Ivo
rivých n6padov do budllcicb rokov. Predomnou na
stoie-feti 15 cm vysoký fascikel z Hudobných i ivo·
lov. 'Ked' sa naň illovek letmo poule, ani by neveril ,
J:e le v ňom plných pä( rofnfkov ao 120 fl1lami
Hud1i8n6bo fivo ta.. Kupujem si ho pravidelne v aténku PNS a neodloZim skílr, pokiaf si fil lo nepre~llam h Vo vofných chvlfacb u k hsopiau vraciam
a vždy v ňom nájdem nlefo zaujlmavt, pouiln6.
Na svete vlak nlf nie je tak dokonalé, aby 11
nedalo vylepilť. Hudobný ! Ivot je dvojtýžde nnlkom.
Mysllm sl , že vyhovuje 1 po roxubovej strúnke. No
dovorte, aby som bota ííprimné . )ebo vonkajllia forma by mohla byt prl(af llve jlia a obsah pestrej!!.
Citatelia by sl iste radi preiHta ll zaujlmavostl zo ilvola hudobných skladatefov a pripadne s ledovali i
notové zbnamy ííryvkov z Ich tvorby. Tiež by bolo
dobré, keby redakcia uverejňovala ai mená a stru~ 
né !ivotoplsy mladých skladatefov a interpretov vokAlnej a inltrumentélnej hudby. Takto by u atal H2
citlivým seizmografom hudobného diania. Nadviazali ste spoluprácu s redakciou Symfonickej hudby Cs.
rozhlasu v Bratis lave pri propagovanf hudobatbo
kvlzu: Tri othky pre vb. Zapojila som sa do síítat e, no mAm talkosU 1 včasným dostaalm HZ v
1ténku PNS. Tiei by ste mohli porozmttrat, čl by
sa kupóny nemohli umiestniť na okraji časopisu, aby
la ich vystrihovanlm neznehodnotilo celt 6ialo.
Vala čttatefka
ANTONIA KOVACOVA, Bá novce na d Bebr11vou

v Bratislave

chéduť

Sme radi, ie na~i či t atelia - čoh o dokladom je
t•y.Uie ctlot•attý list - si spolu s nami spomenuli na
uplynulých pdf rokov, ktoré v zívate redakcie .<ri
sku točne rba matym jubilejttym :a1t avenim. Te$imc
sa :o slov prraznivých a budeme uvažova( nad ďal
stm kvalita t ívnym vylepšením časopi.m. 1.iaf, mektoré vecr .~ú mimo pôsobnosti r edakcie - napr. neskor é dodávanie fi t do stánkov PNS, alebo niekedu
zlá tlač. I ná vec je pestrejšia vottkaj§ia ri prava. kde
zapasíme aj s takort pro:aickort vecou, ako je dostat ok pekných a hodnotnQch f ot ografii na§rch umelrov, či zaberov : hudobných podujotr. Pre prie.~ t oro
ve dôvody zase tremôieme uverejňoval .~ pominané
ukázky : novej t vorby . Pouvažujeml.' v ak· o mo±no.v ti zavies( rrtbriku, ktorá by predst avovala mladri
umeleckú generacrrt doma , v zalrramci. \asrch interpretov pravidelne predst avujeme v rubrrke Profrly mladých. Za vsetky pripomienky ,,me povďační
a veríme, ~e nala člla t elka bude Hudobnrí :Ivot tlUdalej sledovar s takým porozumením, ako dotera::.
Pre 11th u r edakcir je t o skut očne pekný pozclra u
k malému jubileu.
-r-

Na

čom

pracujete?
. . . odpoved6 violisla MILAN
TELECKf,
čl en
Slovonsk6hu
kvarteta a Symfonlr.k6ho orchestra Cs. rozhl111u.

Koncom minulého roka som
so SOCR-orn koncMliH' uviodol
BPrllozovho llarolda v Taliansku: hrať s vefkýrn orchestrom
re vermt zau1lmavé o vvtudu1e
si to iný sposob hr·y ako napr. komorná hudbu . Aj
koď talisko motel práce je v Slovenskom kvartete,
vermt rád hrám l sólovo. Violová ltternturo , i ke<f
nemôže súťažil s hus rovou, je dosť bohatá . Vyberám
s l z nei - v suh iase s požiadavkami pre na'hráva
nie v čs. rozhla se - s kladby r ozrnanllef stý lovet
orientácie. najmll sa však sOstredufťíc no hud bu sú ·
časnú. S klavlristkou Helenou Gártorovou pripravuJeme na nahrávanie Sonátu pre violu a klavlr Arturo
Honeggera. Zo slovenske j hudby mám vo svoJom
repertoár i zalial kornpozlcie A. Albrechta, M. Koi'lnka a A. Móžiho. Vefml rád zahrám každú n ovti s to·
venskQ sk ladbu, na ktortl zalial však skOr túžobne
ča kám : ni elen tn, ale l ostatn! violisti. Pre rozhlas
s om nahral s Komorným združenlm Koncert pre violu a komorný orchester od Ch. Bacha. Pripravujem
perspektlvne Rapsódiu pre violu a orchester od
B. Martinu a tOžil by som uviesť aJ Bartókov violový koncert.

Pozoruhodným prlnosorn v r611l·
cyklu Ceských večerov v BrA·
t1sl11ve bol Jlrog r am, ktorS' prlpra·
vt: Mes ts ký dom kultúry a osvety
v Bratislave v spolupráci s es.
umeleckými agentú1•aml Pragokon·
cert a Slovkoncert (dňa 18. il.
1974 l v Stlídlu No vot scény. Ma·
Id mies tnost s timen9m os vetlenlm te ako stvorená pre lntfrnne l·
lllf' stretnutia umenlamllujúclch
fud l. Snéd' 1 preto umeleJ nad·
viazali bUzky kontakt s publikom.
Program otvorili hudobnlcl vynl·
k ajúceho Dvoi.'novho knrteta ( Jl·
i'! Hnyk, Jaroslav Folt9n. )arosln
Ruls, František Pišl ngcr) so Sláči
kovým kvartetom Es dur (Slovanské J od A. Dvoi'Aka. S Obor po·
tvrdli poves t pl č ky českéh o In•
terpretačného umenia - čisto u vv·
clbrenou
hrou, zodpovedajtlcou
tanečno-lyrtckému
charakteru
skladby. Nemenej pOsoblv6 bola
reclt4cla zasl6fllef umelkyne ll•
flay StepaU!knal, členky Reelt..
tlckého divadla Zdinka Nejedlt·
ho, ktorá predniesla vlasteneckt
b6sne Aatomu Matila Pfla fZ
fl!nfch Cech) a Vhiaa.va Na....
a. (Andante a Na bf'ebu f'ek1
Svratky). Oplf to bolo prostredie
Stúdia, ktort podporilo kontakt
)Iriny Stllpnlčkovej s prevalne
mlad9m. po krúe a umenf dfCh•
tlactm publikom. Na z6ver poetiC•
kel easu sma sl vypočuli Jyrtc·
ko-eptckt búne Pise!\, Onor a
Bi'ezen od Kara. TomaDL
Cl

Dna 13. marca t. r. udelil Zvllz sloverukých dramatických umelcov ceny
za najlepšie umelecké uýkony. Odmeneným sa prihovoril predseda
ZSVU - nár. umelec Vrliam Záborský (snímka vprauo). Divadeln ú ce",, ::a 11111111lú se::ónu udelili r c:isér ovl SND v Bratislave Braníslavod
Krtilkot•t ::a naštudovanie Janáčkovej opery Vec Makropulos v oper e
S.'JD.
Snlmky: CSTK

Správy HIS
lade
N ncizákmedzi

dohody o spoi o práZSS 11 zvllzml skladutolov v ZSS R, NDR, Mad arsk o,
Porsku, juhoslávii, Rumuns ku a
Bulhars ku zasiela IIIS kolekciu
notov9ch materiálov d platni z
tvorby s lovenských skladaterov na
jednotli vé zv!lzy.
lnnosť Hudobné ho Informačné
ho s trediska bude v tomto r oku zameraná na 30. výročie S~P
11 20. výročie založenia Slovenské·
ho h udobného fondu. So zrotefom
na tieto významné JUbileá sQ na)Ji ánované ukcio
programového
ilseku HIS, ktor9 začal svoj u permonontnu čin nost KaždO stredu
od 15. do 17 hodiny budu v Klube skladatcrov prehrávky, besedv a i>rednál;ky pre č l enov Zväzu
skladatpfov. Kruhu mladých s kluduterov, r eduktorov
kultitrnych
rubrlk, dennlkov o čusopisov. pre
vysokoskols ktr a robotnft:ku mlád!'ž a ďal šie h záu)Mncov Plánované okcte budú vyrhádzat zo
s kladieb a noviniek slovenskych
sk lndutorov, neznbúda s11 ani no

C

po pul6r nu hudbu, jazz a folklór.
Okrem prohrávok sú plánované aj
živé koncerty - lc v9ročlu SNP
a SHF, na ktor9Ch sa predstavia
Interpreti - nositelia cien Frica
Kafendu.

H udobné
zasl11lo

lnformailné stredisko
llfovl lljevovl, dlhoročnému propag6torovl slovenskej
hudby v Bulharsku nlekolko na·
hr6vok s ukážkami slovenskej rudovej hudby a umel9ch skladieb,
če rpaJú clc h zo slovenského folklóru. k torO mu budtl shlžlf ako
zákla dný mater161 k predn6škam o
našom folk lóre vo viacerých bulhurs kych mestách.

A l~>xande r

Bessonov zo ZSSR,
toms kého sym!onlckéh:> orchestra, profesor oddelenia
c:yr.hových a blcfch nástrojov na
kcn7N Vntóriu, požiadal HIS o zas inllfo s lovenských skladieb pre
dychovli nás troje (pri p. v kombi·
ná eli s blclml l. ktoré chr.e na~ tudovaf a pre dviesť. Podobne sa
zaujlma o novovzniknuté skladby
so spomlnaným obsadenlm , ktoré
by pcrspek tlvne premiérova! v
ZSSR.
~ óll sta

Rámec hudby, ktort obklopoval
poéziu, uzavrelo l. al6člkM kvarteto od l.eola )a•llb, plaant 1
podnetu Tolsttho Kreutlerovet ao.
náty. Dvof'6kove kvarteto prad·
viedlo toto dielo pint v61nf . • Cl•
tu naspamlf. Hr6čl aujall obecenstvo svoJou technickou auv•
renttou a cltllvfm prednesom.
VIllA KOilKCKA

Profily mladých
ZLATICA MAjERSKÁ mladé
slovenská klaviristka !.tudovaill na
bratislavskom Kom:ervatórltt
v
triede prof. Anny Kafondovcj. Po
kontrahácil ročnlka absolvova la v
r 1969 polorecltálom. No VSMU
!;tudovala ako posledná ži ačka
prof. A. Karondovcj l do r. 1972).
ollvtedy je v triede odb. aslstentu
Miloslava Staroo;tu Muj!'rská su
o:"vedčllu ako znamenitá a spo!ahllvá komorná hrál!ka. Dlhšie
spolupracuje s violon če li s tom jozofom Podhoránskym a so soprnni!.tkou Alžbetou Bukoweczkou . V
Jel sóllsllckých v ystírpenlach vyzdvihujú recenzenti osobllu poet ~ nosf prejavu, zdravil muzlkall·
tu nadsenle z tvorenia a vzácny zmysel pre citlivé tlei'lovanlo
klavlrnoho zvuku.
V pos ledných rokoch s te pn·
merne často vystupovali na Pre·
hliadke mladých Interpretov v
Trenčianskych Tepliciach. Akt fe
v61 názor na spomlnaolí. akciu?
- Ju tam velmt prlazntvá atmosféra pre kva litné v9kony. Koncerty, konrrontárln výkonov, to
všetko dáva podnety k zamysleniu s a nad vlastnou prácou, tel
zameranlm a ďoi š lm p iánovanlm.
je to skutočn9 odrazov9 rnOsl!k
pr·e začiatok kariéry mladého koncertného umelca.
Aký je rozsah válho repertoá ru
a aké sú mo!nostl feho vyuil·
tia ?

1loci sorn doteraz n a~t udovala nlekolko klavlrnych koncertov ( Hoydnov D dur, Beetltovenov
C dur, Solnt-Saänsov g mol , Schuma nnov l dote1"'az som dostala Iba
JP.dln (t prliežllost vystQplf s orchestrom - pri lnterpret.ácll Hats·rkovho Concerti na v rámci StO·
dia miad9cll. Mám-. v ak 'prfsfub
od Státue} rtlharmOnle ' V. Košiciach, žo v rámci diplomové[ prárp rnt umožnia vystťíplf s o Schumannovým koncertom. Zo sólis tického repertoáru som na!:tud ovala
4 Beethovenova a 2 Mozartove so·
náty, rad Choplnových menšfch l
vllfšlch skladieb, dva Schuma nnoVf! cykly, Brahmsove Variácie na
Hllndlovu té mu, Capriccio a niekor ka Jntermezz. Z klavlrnej tvorby rad Debussyho PrelOdil, cyklus
Rytiny, Ravelove Zrkadlá, Proko·
flevovo Prchavé vidiny atd.
Okre m Sucboilovtch Metamorf6z méto v reperto6rl at Id alovonlké skladby?
- Hrala som Cikkerovo Akvarely, Parlkove Tri skladby a Ples·
ne o padajOcom llstf, 6 kusov od
Bartovica a Ha trfkovu Toccatu.
Ktoré l týlod obdobie upred ·
nos tňuje te?

- Velmi bllzkl stl mt lmpres to·
nlstl. Rada š tudujem diela sloven s kých s kladatefov. Doplňujem sl
postu pne pomerne skr omný r ozsah klasického repertoáru.

SKULA A HUDBA

Sprístupni! hudobné hodnoty!
Pri reali zovani ftílovdho uznesenia strany o zavedeni ta'kdho spósobu vzdeUlvanla, ktor!} by umožml mUIdeft v utebnom pomere dosiahnut típlné st redoSkolské vzdelanie s maturitou, bude potrebné prekonduat
neferl.r~u fa !kosl nielen v ndzoroch ludl, ktorl fi
/Ú " malomeM /ackych predstavdcl! o tom, že pracu·
1úctm staN fednostrannd ztlkladné vzdelanie potrebne
na zvlddnutle fednoduchých pracovných 11konou, ale
l ndzory týclz, ktorl povafufú mlddef v uM.ovskom
pomere za menetcennú, nafmč1 u oblasti predmeto11
spolo č ensko-ve dttýc h a v oblastí prejavov es tet icklJch.
• v súvisl osti s uveden[iml f aktami rastie d{}letl
tost mtmoSkolskef starostlivosti o kultúrno-zdujmoutí
činnost mltlde! e v uMovskom pomere. Nie z vlny
teJto mlddefe dochddza k tomu, že po absol vovanl
ZDS strdca v mnohOch prlpail.och mo~nost rozvlJal
svo{e schopnosti u tých ttnnostlach, ktorých zdkl ady
dostala v $kole. Trjka sa ro najmč1 činnost i llterdrnef.
r>rítvarnP j, hudn/•n fJ \P"t;tlckef Prlpmlne PYI\tll{tícl
lcrútky z oblasti týchlo činno st% sú odkdzanl bud na

veňery

organlzatn/J schopnosti činne{ mldde~e. alebo na vy
chovdvatelskg persondl, ktor!} nema vtdy popr/ snahe
- aj dostatok odbornOch vedomosti. Tam, kde st zodpovední vedúci pracovníci uvedomí/L svojtt zodpor•ednost voči mladet pracufúcet generdcll, dosahujri
at v tetto oblasti pekn/J výsledky. Na Slovensku Je
lllkychto pracovisk nemdlo. Za vSetky uveďm e aspof!
dve: v Rybdrpoli pri BZVIL pracuJe spevdcky zbor
ktorý vedte s. Pavllk a u Zdvode MDZ v Bratislave
spievajú drevčatd pod vedenlm s. Hrdinu. Pr! porov
nanl dostupnýcll udaJov o týchto zdutmových činnos
ttach u rdmci celého Slovenska by sme bo/l prekva
1-ent zlstenlm, !e čo do roz~allu kuantlly 1e ZUS uč
flovskef mldde'le v obl asti zborového spevu zast típenó
prma,menef tak - ak nte lepšte - ako ZUC na Sko
ldch ll. cyklu. tdvatno!>f uvedených faktov sl uve
dom/It pracovnlct Osvetového ústavu v Bratislave o
- orqanlzoval/ poduJatie o{edlnel6 svotlm zameranlm.
11 dffoch 8.-9. marca sa v TrnavP uskutočnil semtndr
" aktlvlzdc/1 uf't)OV\IWf a !>tudufúCef mlddefl v ob
la~ll zbor ového spevu.

Ztilastnlll ste sa sll(dl?
- Ano, MoJim postedn9m a doteraz najvl!č šlm Ospecllom Je l. cena v 3. kategórii na Celošt6tnet
sťí fa žl klaviristov o cenu Bee tho·
venovho Hradca v JGol m. r .
Vystup ovali ste et v zabranlilf?
- Na jeseň r . 1972 - v r4mcl
výmenn9ch š kolsk9ch koncertov
som ho sťovala v Berline, v
Eh r furte, v Osterburgu, v Lips ku
(NDR ) a v zApil ti v ZSSR. V ja•
nuárl t. r. nás pozvalo Ceskoslovenské kultQrne stredisko v NDR
na koncerty v Karl Marx-Stadte.
V tomto roku konffte lt6dl6 na
VSMU. Ak6 st vale najbllllle pl6·
ny ?
- Za či atkom mája t . r. ma Čll •
ká diplomový r ecttl\1 s Talianskym
koncertom od j. S. Bacha, Mozar·
tovou Sonátou a mol, Schumanno•
v9m Karnevalom op. 9. Pre re·
láciu Cs. rozhlasu ,.HrajQ absol·
ventl a poslu cháči VSMU" prlpra·
vu jem nahrávku Suchol\ových Me·
tamor!óz.

-•i!-

• Ak st uuedomlme, t e zborov!} spev te nafdostup·
neJ!iou formou kontaktu človeka s IIUdbou, potom fe
zreJm~. ! e akttulzdcla te{to činnosti naJml1 v radoch
mlddefe by sa mala odl'azlt kvantltatlune l kualltattune v organtzouanl, uskutoi!flovanl a v ndv~tevnostt
hudobno-koncertných podufatl. Af tOmto sp~sobom by
bolo možné vypestoval v pracuJúce{ mlddežl tak!}
vztah k hudobneJ kultúre, k-tor!) by za ručoval, ! e nd·
vitevtzlkovl koncertných &íenl i v menších mestdcl'
nebudtí len, alebo vo uelke/ miere prlslu$nlcl pracufÚCeJ mtellgencte, ale prlslu§nlcl cele{ pracuJúceJ trie·
dy.
• Vo velk!}ch mestdch sa tento probldm rte$1 or·
ganlzovantm cykl o11 koncertov pre pracufúctch . Na
Slovensku te v§ak l nemdlo miest strednet velkosti
- s 15- 20-tlslc obyvntelml, kde za posledné r ok·y
odznelo menet, alebo an./ teden koncert vokdlny, tt
inštrument áltly, a6lisHcký, symfMický, čl zborouý.
Kafd!} mesiac sa vSak v mch uskutoi!tluftí 1-2 show
predstavenia z oblasti populdrnet hudby. Ako by sa
zabúdalo na to, !e al v oblastt koncertnet t zv. vdf·
neJ hudby, existuJe rad dlt1l populdrnych a zdbav·
ných, úsmevných, optlmlstlckých, revolučn!)ch, diel
klasikou t sai!asnlkov, vellkdnov na§et t svetovet hudby, ktort by pracutúceJ mldde!t l dospelOm mohlt
určite poveda( at ~osi vtac.
• S plnou váfnostou by bolo teda potrebné pri or·
snniZO\'ólnl kultOrnyr.h pod uja ti us porild 0\'dtt9rh osvetovými zariadeniami v Jednotlivých okreaoch dbať f'll

Opamiatkových organoch
11•

Slovensku

Dlhli diUťrotila oi 1ai!latka ceiOftetmliho z6ujmu o záchranu pa·
• latkntch oraucrr, ".... • trlduf rokoy po vydani obalablef Nemcovej
kalhJ .,Prahkt YarbaaJ", H "Dai!afm oneskor111fm oproti okoUtt m kul·
ltraf18 kra jla6m, ale prHsa - dof!kall sme sa pnliho diela 1 pera Ot·
IWI Ge rl el Jb o a Karola W 11 r Dl a : PAMIATKOVI ORGANY NA fJZE·
Id SftEDNIHO SLOVENIXA.
stručným

hlsto rlck~m

16mcovaný
11\'0dom a zberom, pod6va sa tu

Jftldad nliatrojov podla tednotllv~eh
pri č om s a autori obmedzu16 Iba na organy pamia tkového charakteru. Je tu krátko (ale výstl!lne 1
poplsaných 100 nástrojov, z nich
)l zachytených na f otogra!léch, z
ktorfch te zrejmá Jedi nečná výtvarná
b4ll a neobyčajn~ kultl1rne bbhatma, ktoré máme po tomto kra j! roztrlten6 v našich mestečká ch i v Zl! ·
padlejllch dedinkách . Nachádza tú sa
ta skvosty nástro jového umenia, sku·
teh6 rarity s '!)u.ncom s lovenskosti,
lttlovet ojedinelosti, pravti typové náIbOJe, odll~nA od okolitých e tnik, le·
M tu nikdy nebolo peňa zl n a novli
"'lllY - ako v bohatštch mestách,
a tak sa oraany v pôvodne j podbbe
Motali dodnes. V akom stave ? O
tla krttko, vecne pišu autori (vid
tllty k fotoarafilim ).

Äftlev,

•s

•••

Autwom
petrf vda ka, t e p&qall o'It·
ra e!nnostl 1tarýoh or,!tntrtkyell majstriW na Slovens ku a odo·
byl! v tom r ozsahu doteraz n~po·

IIWif, skutočne !mpozantnt podiel
leb prlce a umenia, ktort má v ~·
• • daleko presahujOc! lok alitu a
IYarl t celosvetovom meradle nástrb.
~~tAo umenia zaujfmav\1 a cenná kaJ(tol1&, takisto ako nr.le hudobné pť·
101111t pamiatky, ktorli sa v p~!~sl eif·
Bfcll Mkoch dostAvajtl na ver ejnost
la prlve v súvise s nlmt t vori tot o
laitrUlllentlir!um neodmysl!tel ný- ap r PIIICkf celok. Pred nami vyvstáva v
rttlatravfch d!spozlc!ách, vo zvukovo
me~pčnam stvlirnent, vo v~ tv a rne j
1 etntbnej podobe hotov~ "ruk~pis;",
lltetick6 t:ameranie a indlvldu/ilita
bld6ho jedn6ho majstra - organán. !i u! Zorknlkliho, Ma rtina a
IIIMala PodkOIIIakf ch, rodiny Kise·
.....,, roavetveného organárskeho
radu Ptl laktch, samotára a svetobe!lllia lnatllka Eduarda Peentka, }6u lybrybo, Martina I dku atd ., atl!.
A prftem sme Iba na za ~ iatku, Iba
pri prvej stovke nástro1ovl Aké prekvapenia a poklady elite ča kal.. VG
Vtcllodesli.wenskom ,a ZApadosloven·
liom kraji?

str.o je, ktorých vnútro te ul dávno
mMern!zované a z hudobnej stránky
pamiatkou vôbec nie te. pritom ni e
s\1 zachytené nástroje s hudobno·
zvukovou h odnotou, najmä ak Ich
von kajšok nevzbudll patričný výtva rný záujem.
o lo treba sa uchýl! ť k s taronove j
pru! v s lovenskeJ hudobne j kultO.re: suplovať za iný-ch. . • Tak zásl~Znú šttldlu o Pamiatkových orga·
n och na strednom Slovensku, ktorá
je "redmetom tejto viac ako recenzie, nenaptsal profesionál, ale nadšene!: pracovnik Pol nohospodárskeho
mO.zea v Nitre PhDr . Gergely a kožnt leklir MUDr. Wurm z Llptovskéhcl
Mikuláš a, ktor! po dlhé roky - z
vlastnej nedotovaneJ tn!clattvy - venujťi všetky dcwolenky a vo Jn~ ča s
'to'mu, aby ( čast o peši, Čl ' na bicykli l
ch odili po klltoch Slovenska a pá trall po vzt cnych nástrojoch, skúmal!
pr achom storoči zapadnuté pištaly a
me<!han!zmy, merali Ich a fotogra fo vali - bez !tébu pomocntkov a bez
n4reku, !le tm niekto poďaku j e, v
skryte j obave, čl Ich úsi lie bude mať
vôbec zmysel. Ich ďal šou zásluhou
je, že vlas tným p r es ve dčo v anim vadi li zabr4ni ť zničen iu n!ekolkých
ce nn~ch his tor!ekých organov, !!edokDnca. vedell s&m-tam aj podn ietiť
el'tavu niektorého málého organl! 1 miestnych a často z vlastných
zdro to vl

8

...

druhej CelottttneJ konfereftcl1 &
Paachrane
hudobný-ch pamia tok,
kedy bGia ustanoven! Komisia prt
eehranu hudobnfch pamiatok (v BraUslavt r. 1954) jeden z ·inlc!Atorov aebohf J, Simko-Juh4sz v Zpr4vách
J1m6tkov6 p6če (XV., 1955, 2) sa
priskoro telil, ~~ " •.• Yhtkr pr6ct
• lllltGrlatr cea•tch or1••eoh na
~. aa 118kutol!liajt JOII prla·
. , . duoroa a kontrolou, pollla
_,.., tejto komisie • ••" Od tých
elas osttlo pren l ne !ba pri prlaDlach a prisluboch, ked!!e na celom
I!GYensku niet medz! systemizovanýIli pamiatkármi kvalifikovaného pracoYDika z oblast! organolOgie, ani
IHD•ho, ktort by sa venoval tomuto
GHlN lpeclalizovane. V oficiálnom
SGplse pamiatok n gurujú organy (aj
to sr!edkavo) Iba. podla vonkaj!ileh o,
tft\'lftl6bo nbJadu, pričom zvukovA,
lida Ich hlavná e~teti cka podstata
11 Mehrfni. V Sllplse flJUt"lljd ni·

JrDporciOnallhi Í4nrov. A to

eteh oratnov týchto ln!Htl1cit.

l• •

Hronskg Berkldik, organ M. PodkoJ
nick~ho z r. 1114. PiU alouý str oj
slloro úplne r ozkradnutý, vnútro z ní ~
l!ené.
Snimka: K . Wurm

Z lepodobn6ho,
v pravom slova zmyslnd!v!du4lneho zanietenia sa
uskut očnilo a j tých nlekolko málo
zi chrannteh akcU v minulosti, kto·
rým! s! uspokoju jeme svedomie prav·
da, bez potr ebnej odbornej prtpravy,
dokumentacle, atd., bez uplatnenia
lltedzln6rodntbo Hlul•tfvu Da d ·
ebranu h~Morlcktch organOT. Nepo·
znám prfpad, ~e by niekto z tlradnet
moci pr!ndtll lahostajnfch vlastnikov
postarať sa o záchranu pamiatkového organa. Ako vidn& z priklad ov,
uvPdených y recenzantovej práci,
s:polahnut1e s a n a automatlckl! pOso-

l'fávemeet rta41a·

• Dobre sa zndme slovd V. 1. Lenina • umenf a

hlttln: "Naše názory na umenie nie atl dOle~lté. Nie
jl d0le!1t6 an! to, čo dá umenie n!ekoikým s tow•m
et tllfcom z nášho, obyvateistva, ktor6ho sd ml)lôny.
Umenie patr! ludu. Mus( zapustiť čo najhlbšie korel l • llrokfch vrstvác.h pracujllcich. Ľud mu mUli! ro~lf • mllovaf ho. Umenia ho musi zjednocovať
a poldY!bovat v Jeho citenf, myslenl a chcenl. MuDl ~f st4le na zreteli robotnfkov a rolnfkov. Učme
a hosJ?Od6r!f a počrtaf v leb záu jme. l na poll u·
menia kulttlry. Aby mohlo umenie fs( k rudu a ľu d
Jr um lu, musrme najskOr pozdvlhndf celkovt1 dro·
tli
elania a kult11ry." l.entn pova!oval klaslcktl
llttrtt
a umtnte za zdklad novet sot!taltsttcket kul·

tf7r,

~Mtkfmu zd~ramoval neprtpustn<Mt podlo·
Tda ickgch zdkladoD lftel'attlry, dtvatfla, hudby,

JMlt Sfl14! "Proletarl't by ntm to neprepá!!U.•
Vloe ako SD r oko11 uplynulo od tOchto slov. Zdd
ta'vlfk, ft na mnohOch tlsekoch pl'ttte sa nepCJsttlpllo
l llllf, 111! k tch cttovantu. V l ltel'attlre sa vydduajtl
• lttatt2 diela klasikov a stli!asntkov, repertodr dtva·
flltl obsiiZIIM celtl paletu !tfíl oD a d~b. l en P hudbe
lfkoby sa spotrebttel skg zdut11'1t a 11lavne pon4k4ng
1ertt1111nt zt!!tl na predal tndiDtdudl ftJICh vgr cbkev
UMI/ pcpuldr11e1 spotrel!y. lngmt sloDtzlltf: Nlbl%·
pef!ne sa v povedomf vlif!gfny verefneJstt v~tlo delenie
~ tu. Jtuabu vrUnu, ttrCertll od.lJ~Jrn!kom, a hudbu

Stiaunick é Bane - nástr oj :z r. 1754.
Výtvarný sk vost , vnútro už nep6·
vodné, necitlivo modernizované.
Snlmka: K. .Wurm

ben!e zákona o pamiatkach - nastačt Vlastnlct často tvrdla, že pamiatka sa o chr aň u j e - t. J. nič sa s ňou
nedeje (len zub č asu pracu je) a že
financie potrebuJ\1 momentálne pre
In é ciele, než na tel reštaur ovanie.
Miestne, čl okr esné orgány zase dOvodia, že zod povedn~ je majltel a ich
tl.lohou nie je In v estova ť.

V obdobi,

...

kedy sa pracu je na koncepte perspekUvneho r ozvoj a kultúr y do roku 2000, treba sa vážne
:z a myslieť nad touto problematikou.
Pamiatkové organy nie sú jednoducho
Iba clrk e v n~m a tlčel ovým ma jetkom
- ako baldachý-n pre proceslu, alebo zvonč ek miništr anta. Vyr obené ludo v ~ml
umeleck ~ m l
r emeselnlkmt,
b~ val~mi t esármi, mlynárskymi tovarišmi, ktor! založ111 tradic!e cel~ch
organárskych rodov, sú svedkami vy.
; s okého estetického cltenla, prlrodze.
n ej a osobitej hudobnosti nášho Iu·
du, v nich znie " krása vekov zaklla·
ta", ojedinelý kolorit zvuku slovenského etnika, ktorý ich robi cenn~m!
a nenahrad!t elnýmt. Tak, ako oltár
Majstra Pavla, Ikony v~chodosloven
ských kostollkov, zlat~ poklad košického DOmu, zasluhujú 1 organy pozorno sť, opateru, rekonštrukciu a zverejnenie - i za pr.ispen!a v er ejn~ch
pros triedkov. Zasluhuj\1 využitie v
koncertoch, r ozhlaso v ~c h a gramofOn o v ~c h nahrávkach, v televizii a vo
filme, publikovanie a fotografovanie,
ukazovanie návštevnikom, zapo jenie
d o celkového pobladu na našu kultllrnu minulost. Prikladov vzornej
starostlivosti a využitia organov pre
sl1časný hudobný- život máme dosť:
zo Sovietskeho zvlizu, z Polska, z
NDR, ba i zo susedný-ch Ciech. A potešltelnú novlnu možno ohlásiť aj od
nás: Slovenský 'lístav pa miatkove j
s tarostlivosti a ochrany prfrody v
Bratislave prevzal záiltitu nad pamiatkovým( organmi na Slovensku a
dňa 20, 9, 1973 u stanovil Komisiu,
ktora vypracuje obsiahly návrh záYilzných s mer nic pre s1ípis, ochranu
a napokon l r eiltaurovanie nailich
vzácnych pamiatkových organov. Už
v najbl!žšom čase sa ráta s reštaur ovanfm troch-štyroch najvzácnejšich
a najohrozenejšich nástrojov. Bude
teraz záležať tba od aktivity a konštru ktlvnostl všetk ~ch zainteresovaných, aby dobrá a prepotrebné snah a nezavtazla
ako pred temer
dvadsiatimi rokmi, ale aby sa stala
východiskom k záchrane a k sprlstupnentu hodnôt, ktoré už-už hroz!l1
zanlkntl.t,
FERDINAND KLINDA

populdrnu, k tord te určend pre §trokd masy posluchdf!ov. Tento »f l.tl} a v praxi nezdravo uplatifovang
ndzor ;e v tlplnom protiklade s Lentnovgmt ndzormi
na mohy k ultarv " f ivote pracuftlctch.
• Ako stlPista uvedenf1 probldmy so gkolskou hudobnou vOchovou? Skola mtí pripravova( ludt pre život. PripravuJe ich pomocou učebnfích osnov, prostredntctuom učebntc a pod. Ak dnešntí mladtí generdcia, vychovtívant1 na rtlklade osnov a učebntc
hudobnej výchovy platngch 10 t vtac r okov, k tord sa
prakticky u nezmenenej podobe vydávajú u r eediciách,
ak ttito generticta, k tor a ma 25- 30 r okov, stlhlast
s uvedenOm vzfahom k hudbe, te potr ebnd azda po·
zr ie( sa na §kolsktl hudobntl výchovu zdsadne z hladiska odrazu tel výsledkov v ~tvote.
• Mofno azda dtlfa(, ! e Rok česke! hudby, r oky
velkých u!}rof!t SNP a oslobodeni a budtl at rokmi,
kto r~ vyu! ljtl učttella v §koltich t pracovntct osvetovgch zarladent k tomu, aby sa hudba ako §peciflck!J
sp6sob odrazu skutočnosti dostala do vedomta tých,
ktorým te urCena. Mof no azda dtífat, fe premyslend
dramaturgia ntelen hudobnOch t elies, ale l dramaturgia kulttlrno-osvetových podufatt v kafdom okrese
a mieste, P ka~def §kole zabezpeč! to, aby sa sl ovd
D spr tstupnent kulttírnych hodn~t pracuftíctm stali
skutk tJm, aby pracu jtlcl poznali svof ~ivot at prostred·
ntctvom hudby a hudbu prostredntctvom svotho ftvata.

BRANISLAV. VARGIC

Dňa 11. marca t. r. oslávil 65 rokov
hudobný skladatel Jozef Vašlca. Pri
tejto prUežltostl ho pri Jall na pOde
SHF - vedl1c1 Hudobného oddelenia
MK SSR A. Luknár a riaditel SHF
A. Stuška. Odovzdal! mu pozdr avn~
list ministerstva a zaželall ťispech
v pedagogicke j činnosti. Joze! Vaši·
ca pôsobi na ĽŠ U M. Ruppeldta, kda
učf hru na akordeón.
,
SObor s pevohry Stá tneho divadla /v
Brne prlprav!l na 22. fe bruá ra t. ~••
čes kos loven skO.
premiéru hry so
spevmi Romanca o láske - podla
náme tu A. s. Puškina a na hudbu
M, S tectr oňa , Réžiu a choreografiu
mal Luboš Ogourt. SD v Brne premlé·
rovalo 19. II. t. r . v Janáčkovom dl·
.vadle balety na hudbu Chopina (Syl·
f!dy ), Rlmského-Korsakova (Šehere•
záda) a Borod!nove Polovec ké tance.
Choreografiu mala Olga SkálovA e Jl·
rr Ne meček. Dň a a. marca t. r. uvte·
dol stlbor opery toho Istého divadla
OdsOdenle Lukulla od autorskeJ dvo·
j!ce Paul Dessau a Bertold Brecht.
Hudobne n aštudoval Václav Nosek,
réžiu mal hosť ujl'lcl Milan Pásek.
Konzervatórium v Br atislave pripravilo v rámci Roku če s ke j hudby Večer
melodrám (12. II, t. r.). O. l, tu za·
znell diela Fibicha (Vodntk l. Po!lv•
ku (Balada o očtch top !č ov~ch), Vl•
ta Ne jedlého (Umtrajtc(), Mikuláš a
Moyzesa (Lesná panna l a Jura ja
Pospišlla ( Oslnen!e . - prvé predve•
denle troch melodrám na texty Ml•
r oslava V á l ka) .
Dlia 25. marca t. r . bol v Bratislave
dalšt tzv. Ceskf večer. V hudobne j
č asti
tohto obltlbeného podujatia,
ktoré býva pravidelne v StO.d!u No·
ve j scény, vyst11pll laureát medztná·
rodne j sota!!e v Part~! - gitarista
Vladimir Mikulka a v!olonč ellsta Ml·
r oslav Petráš - laureát Pražskej ta·
rl 1970. Oalšle Ceské ve čery budtl
29. aprUa, 30. má ja a 10. jtlna.
Do podujati, ktoré sa v jubilej nom
ro ku SNP usllujl1 poukázať na !nlipl·
rujúcu úlohu tejto slávne! kaplto·
ly našich dejtn v umelecke j tvorbe,
sa zapojili aj poslucháči Filozofickej
faku lty UK v Bratislave. V Kluba
skladaterov sa stretl! na besede s ná·
rodným umelcom Jánom Clkker om.
Zo sr dečného stretnutia st mladf lu·
dla odnies!! hodnotu autentického
svedectva umelca, ktort Povs tanie
nielen umelecky stvárnil, ale sa ho
af akttvne zúč a stnil. Prof. Cikker svo jimi úprimne mysleným! slovami
- dal študentom, ktor! v rokoch Iud·
ského dozrievania h ladajtl. skutočné
hodnoty života, mnoho podnetov na
zamyslenie. Hoci sa hovorf, !e ume·
lee zdelu je svoje posolstvo Iudom
predovšetkým svojim dielom, beseda
s pro(. J, číkkérom bola ~ivým pri·
kladom toho, že umelec sa mA k mia·
d~m prihovárať a j osobne. ZV ROH
v spoluprác! s FV SZM pripravuje
ďa lšie besedy s poprednými sloven.
ským! sklada tel mt.
V Divadle hudby bolo 13, marca t. r.
jedno z podujati, ktoré v Roku čes·
ke j h udby - viac ako Inokedy zdôrazňujtl
poznáva nie hudobných
hodnOt bratskej česk e j kulttlry. Katedra dejin umenia a muzikológie
usporiadala popoludnie pri prHeWost! Roku česke j hudby, v ktorom sa
poukázalo na inšpirujúcu dlohu Slo·
venska pre českú hudbu. Poslu chá či
katedry predniesli v hudobnom pro·
grame diela Smetanu, J anáčka a Dvo·
i'áka. V znamen! jub!lejného Roku
budtl aJ dalšie poduJa tia, ktoré pri·
pravuJe SZM. O. 1. majtl na nich od·
z nie ť aj pris12.evky k niektor ým prob·
!émom našich nár odných kulttlr .z pera pos luchá čov hudobnej vedy.
Dňa 14. marca t. r. bola v Košiciach
vý-r oč ná plenárna schôdza Kr a jskej
pobo čky ZSS. Predsedn!čka pob oč ky
Anna Kovái'ová predniesla
správu o činnosti za r ok 1973. K&~n•
štatovala, že dlahy, ktoré sl organ!·
zácia na toto obdobie naplánovala1
boli s plnené. Urč!tli nedostat ky sa
z!st!ll v prednáškoveJ činnosti. V bu·
dtlcnostl zaistia prednášatelov pre.
dovšetkým z vlastných radov. Na z4·
ver A. Kovái'ová pr edniesla prednáš·
ku na tému Koncertný život n a Slo·
vensku od r. 1945, v ktoreJ sa za·
oberala rozsiahlymi problémami kul.
túrne t pol!t!ky, koncertným životom
v Bra tislave - s o zretelom na košic·
ké pomery, otázkami hudobneJ vt ·
chovy, v~chovných koncertov, ako
prostriedkov pre vybudovanie nové·
ho obecens tva.
HIS zasiela notový materiál a gr amo·
pla tne so slovenskou tvorbou do Poznane dr. Jerzy Mlodzlejowskému, skla·
datelovl, predsedovi pobočky Zv!lzu
potských skladatelov, dirigentovi a
violis tovi poznaňského slá čik ovéh o
komorného orchestra. Dr. Mlodz!e·
fowski te dlhoročným , neOna vn~m
propagá torom českosloven skej hudby
v Polsku. ZasltlžU sa o n!ekolko pof·
ských premiér a r ozhlasový-ch nahrá·
vok s kladieb n ašich skladatelov S u c h o ňa , Kardoša, Moyzesa, Cikkera,
Kowalského, Jurovského atd . V Ces. koslovenskom kulttlrnom stredisku vo
Varšave usporiadal cyklus prednášok
s ukážkami z tvorby slovenských e utoro• .
(lml)

Knmnrnfm konr.ertnm .z r.ykln ..Konr.ertnf umelr.l k SO. Yl·
ročiu s P". ktorý bol tt . fttbra•n t. r. • Z,.-.llllftl •at
"strednP.hu domu pionierov • ml.dele Klementa OOttwaldi,
~ 8 k podujatiam. ktoré sú venované tu!Uaročnému vzácnemu
jubileu. pripojili hnmf 4 poriadaj6ce lniltltúcle: ZSS, Slovko~
•:ert, MOKO a OOPaM. Konce rt , ktorý pozostával z polorecitalov huslistu VIktora Simčiska a speváčky Alž bety Ondrusovol·
Svobodovej, vyznel vcelku tispP.iine, hoci akustika sá ly skOr
polkodlla, než pomohla výkonom l dielam.

·Slo.Vei1ská
filharmónia
21. a 22. ll. 1974
Hudobný riaditel a šéfdirigent Symfonického orchestra Ma
ď arského rozhlasu a televlzle, umf:llec európskeh o mena Gyorgy

Lehel vystúpil po prvýkrát v Bratislave. je vyhranenou dlrtgent
skou osobnosťou, s úsporným, ale účinným gestom, presvedčivým
osobitým výrazom. Lehelov prlstup k Jnterpretáclt sme sl mo1lll
najlcpf.le overlt na populárnej Symfónii d mol od Césara Franc·
ka. Romanllcký vzlet a vzruch podčiarkol dirigent p•·Iam obj1.1v
ným spôsobom. jeho vefkolepý architektonický plán prlpomfnal
mohutný monolit, s dókladne premysleným agogtc kým vlnením,
ktorého jemné výkyvy prechádzali logicky a plynulc do seba
a bol! vzdtalené konvečným postupom. Lehelov pátos má v sebe
čost ušfachtllé, mravno očistené. Nie lo silácky a predsa sa
vyznačuje presvodl'ivosfou 1 v~eJudskou výpoveďou. Bol to jeden
z najkrajšlch zá~llkov, aké sme v posledne! dobe počul! v steni SF".

r.ehel zaradil na program bratislavskú (pravdepodobne celo
štatnu 1 premiéru l. symfó nie Tibora Sáraia, (venovaná gréckn
mu vlastencov! a umelci Mi kisovi Theodora kisovi 1. Di e lo vznik lu
v roku 1968 a bolo v tom tstum roku l predvedené pod taktovkou
Lehela. je to sfastná ukážka jedne! zo súčasných vývojových
tendencií hudby v Maďarsku. Sllr111 d áva vef ký dOraz na výstavbu
. a formu diela, pričom zbytočne neexperimentuje, skOr využlva
hodnoty preverené, ktoré dokáže pretaviť do účlnnet podobv.
· Na koncerte spoluúčlnkova l popredný slovenský organlstd
d r. Ferdinand Klinda. Noštudoval premiéru Koncertu pre organ
a orchester C dur od Jana Krtitela Vaňhala . Dielo objavll v Ar·
chrve mesta Bratislavy f. Meier, ktorý ho 1 zrevidoval. Organový
. l?art d1ela te dobre posadpný - tak, že sólový nástroj - POIJrl
orchestrálnom sprievode - vyniká. Dielo sa dobre počuvn a Zt'C]
mo 1 dobre hrá. Prezrádza nám, že skla dater, sám dobrý orga
· nlsta, rozumel kráfO'ltikému nástroju. Koncert svojimi témami
(l Ich spracovávan!m však nept·ckracujc bežnú dobovú koncer
tantnú literatúru. Dr. F. Kllnda sa venoval naštudovania diela
s pt·eiiho prfzpačnou starostlivosťou a vďak a virtuóznemu trakto
vanlu organového partu mal prfležttost skvele demonstrovot s vo
je vymkaj(tce technické možnosti.
V. Cf2 JK

Flautový recitál
I ked koncert popredného slovenského flaulls~u Mllola J u rk o v l č a bol velmi má lo propagovaný a neavizoval ho snád' an_l
jeden plagá t, predsa sa Zrkadlová sieň ODPaM v Bratislave za·
plnila nielen obdivovatefmi hry na Uoutu , ale l osobnosti um e lca ,
ktorý v do sť dlhých časových úsekoch dostáva prlle:lilost na
recllálové vystúpenie v hlavnom meste Slovenska. Jeho koncerl
diía 12. marca t. r. predstavil drpmaturgicky zauj!mavo "riclen ý
program , v ktorom dominovala hudba baroka. V prvej časti program u predniesol sólista Vcraclniho SOl'llATU PRIMA, Tc lemonnov o SONATU C DUR VivaléUho SONATU G MOL, OP. 13 A, l:. 6. • •
Na~ tejto,- 1alqmve'di1lf" .~1<Diii' ti\oy na flautu" nk ázal Mtlo§ Jnl'
kovlč umenie pre mysleného f rázovania, š týlového cltenia, program ovo chápaného ako živá, dnellku adresovaná lnlcrpretácia, ktorá v technicky náročných pasážach je istá , no v pomalých ples·
iaovýcb úsekoch je fundova nosť interpr eta navyle podopretá
zmyslom pre citlivé rozospieva nle nástroja. Hlavnou devlzou Mi·
Jo!la Jurkoviča je farebne pekný tón , podopretý pevným dychom,
ktorý umelecky perfekt ne ovlá da. Nie je to r ovný a plochý zvuk,
Jež okrfahly, plnohodnotný tón . Rytmické cltenie malo kolfziu
11nád Iba v jednej čas t i Sonáty C dur od Teleman na (Allegro),
I n áč Interpret nevybočil z dynamicke j rormy diela . . .
Druhá časť programu bola otvorená Humme lovou SONATOU
G DUR, op. 212, kde vyz ne la pekne priam romanticky chápaná
2. časť (Romanza. Poco a ndante). I k eď na sprievod Heleny Gáf·
rorovej možno už tradične vz niest maximálne kritériá a chlípal
je j podanie r ovnocenne so sólistickým prejavom , práve v Hum·
m e lovej skladbe bola prvá časť (Allegro) trochu neistá.
Miloil Jurkovič je nielen kvalitným interpretom starej hudby,
no nebojhne sa povedať , že eilte lep le • adekvátnejilie dokáže
prež i ť a poda( hudbu súčas nti . Dokumen t oval lo na Paríkove j
SONATE PRE SOLOVO FLAUTU, k torá vyu žlva vletky finesy a
mo! nos tl nástroja. Je zvu kovo mimoriadne dobre vystavaná a je j
z mysel pre proporciu Je priam ide álny. Navylle ju má Jurkovi č
premysle nú do detailu o viacerým interpretovanfm "za žitú". Spolu so skladbou maďarského autora Mlílyása Selbera PASTORI\LE
A BURLESCA tvurilo die lo Parlka v podani Jurkovi č a skuto č n é
vyvrcholenie koncertu, ktorý napriek " utajenosti " bol úspe§nej l
než mnohokrát vefavravne propagované akcie. To vlak neospra
vedlňuje poriadaterov...
- b-
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Dramaturgia prvej čaMi k"Oilcertu
f Vtkfor
Sllnéaxl.·o.
klauimy
.~prie: • od
llele11a Gaff•J·
rocá) pozoslát•alo
z dvoch hu~o
t'JiCh .~onát .~kl adu
t clov 11áiilto storočia.
Snáď
prat:e
rJárOČIIQ., f
tejto
dramaturg•e
~·
oyziadala
hru z
not, 11a ktorú sme
si pri podobných vystúpeniach
ttí odt•ykli. Sonáta pre husle
a k lat•ír op. 134 od D. Sostakov•i:a je dielo. ktoré si vy·
::aduje maximum nielen od alterpreta. ale aj od po.~luc!Jáču.
PrezentHjc pest r ý kaleidoskvp
qíruzot'(lc!J poloh, ktoré uyplýuaj tí jednak :o utámych prvkou Sostokouičouej hudob11e)
reči, 110 sti obohatené i prost r iedkami tzv. No•·cj lwdl1y
( zasahttjJí najmä do lónot·c}
farby a prejavujú sa u mo :aJI..-ouom riešení formy }eclllotlivlicll čas tt ~kladby ). Viktor Simčisko .,a S rJstakot'IČOt"e}
sonáty ujal
zodpot·edne
a
u.~ pešne. V jeho podaní t!adobudla ~kladiJa jednotwci výraz
snáď príli.~ rudimentárny,
ladený
viac
ltindemitltov.~ky.
Pritom vsak ne.~tratil zo zret ela am je11111e llltOII.~OUané Uý·
ra:: oué o(1/íene partou lynckýclt, paroclL::::ujtícJclt, č1 sclterZOiliÍCh, alebo patetirkýclt. Po
technickej st r ártl.·e dwlo ne rllrpelo am v 11ároér1ýclz alleg rOt'!íCII tísekorll. Z!'lái•t pre.wecltwý t•fÍIWII podal S nčisl.·o
u miestach, k cle donwwje rylmická ~trclllka, al.·o aj v sólo. l'ej, impro~izaéne laddnej kaclellcii.
Szymanow.~kéllo Sonáta pre
husle a /.:lavtr, op. 9 však pôsobila u je/to pQdaní ovela bez. prost red•1ej,~ie. to. a pomemc nrrei kej ča.~at·e j ploche - opiit
U /cOJI/rOil/ÓCti ,, lll011Jt111ellfdl·
1111m So.~takovičom
mol1ol
in to pr et plne demmJšt rovaf
.~110je techmrké i muzikantské
~· ·atify v jedrUll.(p.tom dynamtc:
kopr toku Szyrn.o rwwského lmcl l.ly. Otelo - nenaročné pre po'turlláča, uyiaduj1íce však majdtovstuo i nterpreta pôso lluo po Sostakovtčovej skladbe
ocflaltčujlico svojimi efekt nýnu
"' t onáciami.

Umelci
kvýročiu SNP
U rbar1ca,
t al.mer

.!plnila
Svobodová
stopercetttne.
Jej
~tm.Jmerric piesní, ktoré kolíšu
IIH cl 'i lyrickou karttilénou a
dromr.ttckOm
recrtatiuom, ~a
t'.~::l'aCujú
vyspelou hlasovou
tecl.mh'Otl a kultivovaným preJavom. V zá vereč11ých číslach
st:or/Jc. uystiipenia zvládla ~ó
lr~U·a velmi dobre 1 zrozumi/ť • •osť textu
objavili .\a
c.~o~· rue kol l.·é,
naš rast ie nie
11elmi výrazné 111tonačné kazy.
Celkove sa A. Ondr usouá - Suoboctouá zhostila svoj/to polorec•tálu zo,dpored ne a úspeš11e.
M. ADAMCIA K
Di1a 25. II. t. r bol koncert
m ladych umelcov, tenoristu P.
Dvorského. sólistu opery S\,0
(kiavlrny spl'ievod Sylvia Macudzinl>l«t) a E. Michalkovej,
posluclHJčky
klavlrnej triedy
1. Paloviča na VŠMU.
Tenonsta Peter Dvorký je
talentovaným, tJúdejným adeptom speváckeho umenia. Uz
poča~ siJídta r1a KonzervatóriU bot angaíouaný za sólistu
brnti~lauskej opcrfr ( sl.·oltt absoll'Ot·al u mirwlom r oku). Jeho prvou. uéié~o11 príležitosfolt
u S, D bola postava Lenského
u Cajkoush:lto Eugenovi OnegirlOvi. 11/o tmtí aritt z tejto
opery si zaradil aj do kollccrtu. 11/a .~ Petra Dvorského
má pel.:né, lyncl.·é zafarbenie,
pritom však· t nwr•š• odtietí, ktorý ddL·a tusif, ze sa z neho
mtiže vyuimíf aj m terpret dramatlckejlich pelóll. K tomu lto
predurčujú predov.Ýetkým bo-

Drulltí čaM komomélto konccrtlt bola venovaná vystúpe niu Al±úety Ondrusovej-Svobodouej , sólistky opery SND.
Predstavila sa l'ýberom piesní
z t vorby Mozarta, RmiSkélloKorsokova a Bartolomeja Vr banca. V Mozartouých piesnacll trpel Suobodouej sýty a
príjemný soprán takmer mimmatnou zro:wmitetnostou texlu. Solt.Hka však uprttala pubLtk·um (JyrotiiiWWsťou reg ist r ov
a štýlovým pochopením sklada/ela. Ovela vydarenejšie hlavne pokrar ide o bezpro.~trednost a rwolnenosf prejaVIl vynikli d ue piesne Rimskélto-K orsakoua,
v
ktorých
dominoval intonačne bezvadný
a výrazovo jemne diferencoval!ý prejav sólistky.
áročné
po ~ radavky na Intonáciu. a lyru·ko-dramatické podanie cykl u plesní Májová láska od B.

SLOVENSKY

Za posledných 25 rokov som
vo svojej kompozičnej práci ne·
raz siah ol po takých námeloch,
ktoré sa nase] socialistickej sku·
tocnostl priamo dotýkali. V ml ·
Jlltlom roku, pri prlležitostl osláv
25. výročia Vllazného februáru.
som bilancoval svoju dovtedaj
šiu tvorbu v žánri spoločenskej
plesne. Vyčlenil som z nej de·
sat skladieb a rozhodol som sa.
že Ich prepracujem' do podoby
miešaných zborov tak, aby sl za·
chovali pos lanie a charakter ma
sove! spoločenskeJ plesne. Potom
som Ich usporiada l do cykl u s
názvom "Sloven<,ký máj". Nie je
to vsok hudobný cyklUs v pro·
vom slova zmysle. jednotl ivé
časti mOžu zaznleva f sa mostat ·
ne. Pritom so m sa v~nk snažil
o akys l jecl notlarl, spoločný tón
- ve d Ide o s kladby s rovna-

kou, alebo aspoľl podobnou
temat1kou.
,.Slovenský máj" bol v ruk o
plse p r ipravený už k vlaM jslm
oslavám 25. v9 ro čla Viťaznéh o
februára. Premiér ovo ho uviedol
Ceskoslovenský rozhlas v Bralis lavo (vo rebruárl 19741 v na·
študovan! Slovenského fil harmonického zboru. pod
vedenfm
J. M. Dobrodlnského. Oneskorené
predvedenie cyklu však nepovB·
žujem za nedostatok, pretože je
konclpovnný tak, aby - mysllm
sl - v každeJ dobe tlmočil svoj
obsah dnešnému pos l uch~čovl,
prlslušnlkovl moderneJ soclalls·
ttckej spolotnostl.
Prvó dva zbory s názvami Slo·
vPnsk9 má 1 a Plesm'l o radosti
som komponova l
na textov(J
predlohu Valórlo I.uennlčovPI
Kým pt·vá sa vyznačuje typickým

Elerw

Michalicouá,

ktord

tíč111kouala namiesto sopranist -

ky Evy Blahovej, d isponuje so .lidnort
tecltntkott,
pomeme
pevným tónom a dosr vý r az 11/íml dynamickými odtieňmi.
Treba vyzdr•ihntíf najmli pocliuost /wdo/mélto 11a.Hudova•tia,
premyslell!í, cietavedomú pri ·
prav u programu ( ulditeCné naj ..
mii u Braltmsouých Variáciách
110 tému R. Schumanna op. 9
a u koncert/lej etude La Leg.grerezza od F. Liszta). K vy ..
stt111111tiu pravej nálady inter pretovanlích ~1.-ladieb, k icltrta •
plneniu skutočným, presvedči ..
vým výrazom .máď E. Micha ·
licová časom dospeje.
I. O~DRASEK

Ouodným
podujatím kor!certného
:života v Humentaom bol večer u
rámci Roku čeS
kej hudby, na ktorom vy~tlípllo Sláčŕkoué kvarteto Sf
z Košíc.
Da!ším
podujatím
bol
koncert
mladých
juhoslovanských
um.elcov - sopramstky Milice Ze·
• čeuičovej a gitartstu l va11a Kalcrnu. Sóli~tka Sarajevskej oper y sa
predstavila interpretáciou
re ne·
sarténýcll
madrigalov a I van Kal cína. laur eát sútaže
v
Palerme
predutedol skladby vacst/IOU
od
špantelskyclt skladateľov.
K omorný
koncert
jultoslouan sklich umelcov
bol aj 26. februára
t. r. v Bratislave.
Clena Gombitouá
Snlmky: CSTK

.,
ZDENKO MIKULA

haté prirodzené dispozície, po ~
merne veľký hl asový fortd,
r ozsah a muztkalita. Dvorského výkon v priebeha koncerta
bada tel ne stri pa!. V poéiatoi: ·
nýcli č tsl ach pr ogr ama (v áni
::: orator io Stvorenie od J.
Haydna) p6sobíl jeho hlas najmä vo vy/lších stredoch a
mektorých výškach troclm
nerwolnene a stiallnltto. O. i .
sme .~i t'IIPOčuli 3 romance od
P. l. Ca j kovského, náročmí áriu
Fausta. z opery Farist o Ma~~
garéta a azda najlep/lie mt erprctovamí Rudolfovtl áriu z
Bohémy a dramaticky zasptevanú tenoroUtí áriu z Krútila ·
vy. Te1 az 1de o to, aby s hla·
.~om mlade/to umelca spr ávne
zachádzali a tým mu umo:htili
ďalsí umelecký vzostup.

j

MA~

pochodov9m charakterom, druhé
te zamet·aná lyrlckeJšle. V Ples
nl o radosti je nostterom deJa
sólista (tenor) a celkovll atmo
sféru dokresluje part zboru. Sna
žil som sa o prost9. lapldllrn~
melod•cký nápad 1 hllrmonlcki"
rucho. aby som tak zvýra.~:n11
poslania a funkciu tejto plesne
Ptesm1 o Leninovi a Ml6del1 vda
čia za svo J vznik básňam An
drej11 Plávku. V Plesni o Lenlno
vl som uplati'loval viac Judského
lvr1zmu a ci tu ako patetizmu.
aby som Lenlnovu osobnosť pri
bllžll skOr zo stránky Tuclsket.
Pleseit o domovine krásnej vznik
la opllf na text Valérie Lučenl
čovej . He roická avšak lyrizmom
a Turlským citom obohatená Ptr
so1'1 n Nálepkr v• nn k la na tex
lovu predlohu Jána: Chovanca.

FragmPn ly ruskeJ partizánske!
plesne 0111 lnsplrovnll l( naplsa·
niu zboru Pod brie.Gkou Folklór.
ne názvukv veselých fudov~rh
plcspl prlná!.a P1eseii o 11lash
[text Vojhlcha M1hállka l Miku·
láš Kasarda naplsal roetlrky,
fudskv cllhvy text. ktorý ma
podnll!fll ku komponovaniu PfP.~·
ne o rodnej rieke Myslim, fe
SR ml podarilo at hudbou zdô·
ra.~:mC ui v texto pt•!t.omné nA·
zvukv na dumky . Cel9 rvkllts
uzatvát·a MáJOvá twmna. Je to
vlastne spracovaulc pOvoc!n(>'j,
stare j r obolnlckej plesne. O menšic úpravy v texte - tak, abv
nestratil svoJu pOsobtvosf - ~a
poslaral Tibor Grllnner. BoJ by
'iOm šCnstný. kebv S loven~k ý máj
'iJlP' f tli ľl't Jlo,ír nas!Ch zborO·
vých telies.
-dt-

Babjakov Rigoletto
Operným spevákom z banskobystrickej a košickeJ opery '>8 len
u ledkavo naskytne možnost pohostinského vystúpenia na scéne
opery SND. AJ keď Ich vystlipenle nedosahuJCI atraktlvnostl ,.hosfovačlekM zahraničných sólistov, sli pre nás zauj!mavé tým, Ze
IIIDOžlluJO konfrontovať výsledky umeleckeJ praxe národnej re
prezentačnej scény s kvalitami špičkových mimobratislavských
oporných umelcov.
Stefan Babjak, jeden zo .. zaklodajO.clchM členov Spevohry DJGT
' Banskej Bystrici potvrdil v titulnej O.lohc Verdiho Rigoletta
(18. 2. 19741 dobrý chýr. ktorý ho predchádzal. AJ napriek tomu.
ie vysoko poloLený part Rigoletta nie celkom zodpovedä spevákovmu naturelu a náročnosť kreácie ho občas nútili k ekonomlc·
kému šetreniu so silami. hodnot!me Babjakov v9kon vysoko po
lltiVOC.
Trad ičná Interpretácia Rigoletta stavia predovšetkým na spc
vAckych efektoch a okázalom hereckom prejave. Na rozdiel od
te1to tradičneJ koncepcie bol Babjakov lia~o nenápadný, utlah
nutý človiečik, skrývajOcl svoJu intfmnu drámu "pod maskou Saša
•eselou". Svojmu zámeru - vytvorit originálnu dramatlck(J postavu - podriadil hosfujficl umelec celý výkon. v ktorom obe
zlo%ky - spevácka l herecké - sa harmonicky doplňall. Bol
clvlln9 a striedmy v pohyboch l gesttko l počnOc druhým obra
zom ), psychické stavy Rigoletta postlhoval výraznou mimik ou
1 hlasovým výrazom. Jeho pekný, zvučn ý, 1 keď čo do obJemu
skOr stredne vefký barytón, znel Isto a vyrovnane vo všetkých
poloh•ch (azda s výnimkou okrajových vysokých polOh). Spev6cky najzrelšle pOsoblll jeho sólové výst upy, najmä monológ v
druhom obraze.
Babjakov Rigoletto, podobno ako Mauréryho Escamlllo v uplyI Uiom roku, opät dokázal, že aj v mimobratislavských operných
llllembloch Je nlekofko výrazn~cl\ lndlvlduallt.
V. BLAHO

Dthello na komornei scéne
rred uvedenfm Verdiho lyrickeJ drámy Otbello v opere
DJGT v Banskej Bystrici (prellltra 9 .marca ť r. l holo dosf
lilptlckých hlasov, ktoré potiiJbovaU o mo2nostl úspešneJ
l'llllz6cle. l keď podobný čln,
umozre jme, nemo~no perspekttvne odporúl!af (vzhladom na
Ylč!lu flukt uáciu v orchestri l
' sóllstlckom aparáte spomlune j scény), predsa v9sledok
prldčll o čllkáv anle. Pravdou Je,
ft podobn9 titul, ako je Othello, 11 nielen lákadlom pre obectnstvo, ale vzbudzuje - naj•• medzi sólistami - amblcle
po vy~lch a umelecky nAroč
lftll ctefoch. Určite vytvorr l
prfležitosC pre hosťovanie ml110bystrlck9ch spevákov (ako
N už a j stalo v prfpade J. Kondara, ktor~ alternuje hlavnli
postavu s F. Urcikánom).
nte máme v Zive) pamlltl
•tbornú kolilckO Inscenáciu
Verdiho Othella, ktorú režfro~•1• Drahomfra Bargárová. Ooll!Doval Jel nielen výborný tltulnf pred!.tavttef (J. Kondor),
ale l pre BargárovO typická lnYinčn osf a snaha naplnlf Jatl~ko aj v zdánltvo statických
miestach. Bystrický
re!lsér
lal•aa Cllltk vychádzal z domtcej speváckeJ ponuky, ktorá
ll momentálne slinA v barytóaoch a v titulneJ predstavlterke [D. Rohová}. Mala som možnos( vidief Iba prvú premiéru.
preto sa nevyslovujem o Iste zaU!fmavom druhom obsadenf.
Pomerne ma lý priestor javiska
llte viac "skomornll" prfbeh,
t ktorom na jednej strane
- sa tvrdi, že ole Je velkým
pittnom (čo do počtu účinku·
j4cich a množstva zborových
vstupov sk uto čne nie Je vel kou
operou), no nemo:Zno zabO.daC,
l• vyZadu je aspol'l tri velké
epev6cke výkony: Othella, Jala. Desdemonu. A v náročnos
ti ttchto výkonov spočfva "verkost" diela, realizačná n á roč·
aosf. Mnoht1 obrazy (zá ver l .
deJstva l sO. buď sta tlcké, tné
n l adujú velkú pohybovú a scé·
nlcktl skúsenost, nielen od rells6ra, ale af od Očlnkujúclch.
Psv!:hologtcké zázemie dvoch
•uf~k fch hrdinov je zase ná ·
ročn6 nielen na hudobné pre
litle. ale dramatlcko-bereckO
ytpoved vo bec.
Bystričania Išli viac po lfntl
slulnébo speváckeho na!itudonnla partov spomfnaných h rdlnov: psychologické záze mie
(sn6d al na Desdemónu l zostalo niekedy v prtllšnej JedIOitrunnostl a tednoznačn ostl.
Othello nezaváha vo svojeJ slePli vásnl r8 a! do 2. deJstva
bY mal na to prllellltosf), Jago
presne rvsuje svoju zlobu od
~aetatku - a ani sa ju nesnalf
Akrýva(
(aspoň
pred Cas
slom ). Je pravda - Uto dva(a
Yll, tne rozohráviiJu partiu 1 teda maju najfalšlu ulohu
Detdemona je typom citliVfll
llrtľnkv, svojou čistotou stoJa
cel m1mo nel'istl!ho prndu vá
It. 21/trllvo~tl a zloby Možno
preto majú !>pev6čkv - skí1
SlOP. .11 .. vtiahnuté" do krásnn
lto hudobného tuku - úlohu
lab~lu, net Othellovla 11 lago
vta. 1\kosl tak to bolo aJ v Bau
ske1 Bystrici: D. Rohová stv4r
11111 UtulnCI brdlnku vo velmi

dobrej forme. Už dávno sme
Ju nopočull splevaf na premiére tak preclteno a dynamicky
nuansovane, ako napr. v 4. dejstve! [Skoda, l!e je) pekný v9kon bol ochudobnen9 neuozumltelnosfou splevaného slova • .. ) F. Urclk6n zvládol Iadnu z najfažSfch tenorových parll! slušne: Je pravda, nemá
velký hlas, Inklinuje skOr k
lyrickým partom - ale všetky
lleto skutočnosti sa snažil vyvážiť výrazom hereckým (olekedy až prehnaným - napr. jeho rozčú lenie v 3. dejstve, kedy za závesom počO.va rozhovor Jaga s Casstom. Tu by sta·
čllo men~le réžljné usmernenie,
aby city Othella nevyzneli pred
divákom trápne). Napriek nitiktorým nevysplevaným vý1.kam
bol však výkon Urclkána dokladom svedomitej práco a ras·
tu speváka. Kreácia Jaga bola
zverená na prvej premiére
Frantllkovi 1 Cabano•l. Spolu so
S. Babjakom tvoria dnes silnú
barytónovtl dvojicu - pravda,
každý z nich fc v doterajsfch
výkonoch iný. Caban sa Javl
skOr priamočlarejšf, rezolútnejš! v hereckej akcii, niekedy t
na škodu "druheJ dimenzie"
postavy. V uloha Jaga možno
by sme prlvltall aj t akOto polohu charakterokresby. Spevácky tvaroval Caban O.lohu volmi
pekne, takmer bez chýb - vedia Desdemony bol rovnocenným sólistom, ktorý ka:Zdu z
C:oteraz vytvorených operných
postáv študuje maximálna suStl·edene a zodpovedne. V men seJ postave Cassla zaujal Ján
Zemko a Stanlalna Satarod
v úlohe Emilie (velmi pekné
farba hlasu l).
Réžia Kolomana Cllllka Je
- ako spomfnam vyššie - obmedzená realizačnými možnosfam! bystrického javiska. Viac
Invencie by sa však žiadalo v
obraze bOrky, alebo v milostnom dialógu (l. dejstvo 1. Ctil! k
v snahe neprekročiť hranice
vkusu (čo sa mu aj podarilo l
bol v dohovore a výtvarnfkom
Pnlom Herchlom až prfllš stro
hý. Zdá sa, že javisko nemu
solo byt tba holé, resp. osvle
žené závesom, ale detail, ur
čujO.cl situáciu, miesto, deJ, st
mohol nájsf miesto v lnscené
eli, ktorá je väčšinou (až n11
4. dejstvo] ladená prtsne vzhladom na výtvarnO rantá
zN. I práca so svetlami moh
Ul podporlt takýto žlvšr prfstup
- ale snáď je to vec technlc
lttch mo2nostf ... ?
Dirigent Anton Buranonký.
zApastacl s terajšfml možnos
tam! orche!.tra. opierajucl sa
nielen o "domácich", ale l o
externistov, odviedol
nielen
promvslenO koncepciu, no po
hotovo zladil hrátov v slušn9
výsledný doJem. Centm
l.
napr. to, 2e rešpektoval spP.
vácky hlas (nielen z nutno:stl
ale Iste aj c;o zámerom l. Zbo
ry v naštudovanr Karola Btlilu
sa napriek úsiliu zbormaJstra
ro•óžu dostat na kvalltatrvn~>
vyššiu priečku d po doplneni
mu~sk<>l zložky sktíc;enýml spo
vllkml. Podarr sa to? Verime.
'-~> ano - s novou rhuťou, eli!
nom, navr nk nie fahkým pod
mienkam záJIIZdovei scény.
t . UllSINYOVA

SND k Roku českej hudby
UNESCO venovalo Rok českej hudby predovietkOm
výročiam Jtyroch velkých osobnosti: B. Smetanu,
Josefa Suka, O. Nedbala a J. V. Tomá ka. E'ochopitelne. okrem týchto mien sú na repe r toári dwadiel
a orchestrov 1 skladby ostatných jubilujúcich auto ·
rov. Aj SND sa pripravilO na oslavy Roktt če1kej
hudby. Veď korene opery, baletu, ale l éirtohry boh
od otvorertio SND v r. 1920 - napójarté z bohatýclt
pramenov éeskej hudobnej a dramatickej kulttíry.
ktorej v mnohom ďakujeme za dnefný vzrast a roz voj. V opere máme poruke aj výrečnú !tatistiku: ak
od otvorenia SND v marci r . 1920 - do toho isté/IO
mesiaca roku 1974 - bolo na javisku SND 440 operrtých premier, 110 z nich bolo z dtelne českých sklodatelov! Treba tu komentór? A tak týZderl prehliadky diel českých autorov zo .,účasného reperto6ru
SND nebol iba zdvonlostrtým aktom, ale i prejavom
vďaky za to, čo česki skladatelia, dlrtgertti, retisért, choreografi, výtvarmci, sólisti, zboristi a v!etci
tí, čo sa ::účastňujti vytvára111a divadelných predstaveni, znamenalt pre SND v minulosti i v prítomrtO:iti. Bola to prehliadka divadelných činov - a nie
prtslubov! Bratislavsk é publikum videlo v dňoch 2. az
9. marca t . r . Smetanovu Predanú rtevestu, Janáč
kovu Vec Makropulos, Dvoŕókovu Rusalku i Slovanské tance, Grécke pašte od B. Martinu, Nedbalov
balet Z rozpr ávky do rozprávky Okrem toho bolo
slávnostné Matiné z diela B. Smetanu a na ::6ver
prehliadky sme privltali llosťujúcu operu SD z Brna,
ktorá uviedla Janáčkovu Lilku Bystr oušku. V letky
podujatia videlo takmer 5000 div6kov. Zaujlrnavé je
aj zložertie návštevníkov: prím má mládež od
ZDS, po stredné školy a učilíltia - a to nielen z
Bratislavy, ale aj z Trenčína, PteUart, Nitry, Trna vy, Levie a z Galanty. V druhej záujmovej oblastr
sú závody, podrtlky, ústavy, osvetové zariadenia a
vojaci. Reakcia obecenstva na t~hto predstaveniach
bola taká spontánna, :!e sa to stretlo s mimoriadnym
spätným ohlasom tíčinku}ticich umelcov. A na záver
ešte jeden zaujímavý tídaj. Opera SND dosiahla v
spommanom týzdni prlbll%11ú 600 reprizu Smetanovej Predanej nevesty! To skutočne nepotrebuje komentár.
M. G .

CARMEN
Balet Státneho divadla v Košiciach uviedol premiéru, ktorú tvorili dva známe tituly repertoáru
baletných súborov:
Sčedrinovu Carmen Suitu
o
Bartókovho Zéuačnébo man·
darina. Pod prvým tllulom sa
skrýva adaptácia známej opery
Carmen od G. Bizeta v baletnom prepise R. Sčedrtoa. Cbureogrartcky a ré11jne prlpra
vlll toto dielo Marllena a Andrej Hal6szovcl. Carmen Je svo11m ndmetom vďačným pramenom pre tvorlvu prácu, no sú
čnsne prináša rad problémov
(dramaturgická výstavba, celková
dramatické
evoiO.cta.
komplex psychologických vzťa 
hov tednotllvých postáv - lá ska, vášeň, pomsta]. S týmito
<.kolnosfaml sa v~ak reallzťl
tor1 viac-meneJ vyrovnali. No
v prlpade baletu SD Koslce by
bolo vhodneJSie vollf komornetsiP. ladenie baletu - t. 1
postttvlt výstavbu diela na konťrourácll trock hlavných pred..,1&\ 1telov: Carmen, Don José·
ho a Toreadorn a baletný o;ú
bor využfvaf ako dekorotlvnu
t lotku. ktm·a umocriufe celkovu atmosféru. Bolo by to vhodlé už at preto, že ensemblové
~dm v a výstupy nenapomáhall
t:all<ovej jednoliatosti diela. S
li\S4!t e spomlnanou prlpomlen
kou by baletný sO.bor vytvoril
'l ll scéno Ladislava Sestlnu l
plastlckeJsf obraz prlbehu.
Pohybové vyjadrenie nevybo
čllo z rámca bežných charak·
terlstlckých vyjadrovacfch pro
~trledkov. ktoré so typické pro
tento typ, t. J. španielsky né ·
rodný kolorit. komunlkovaný
baletnými
prostriedkami.
Z
1ednotllvých Interpretov nad
nrlemerne vynikol Andrej Ha
16sz v postave Toreadora. Jeho
~vn lkajúce stelesnenie postavy
technlr.ky, v~azovo. c; nana·
•Jodobttcfnvm sarmom) naph11
lo atmosféru prlbohu. Vluta
Pal!ajová v úlohe Carmen bola
dOstojným partnerom - lllav.

Gramorecenzia
HECTOI BEU.JOZ: 11 a D t a 1 l l c k.
6 ll l 8 , Op, 14
SLOVENSKÁ FILHARMONIA, dirlgUJI
ZDENE:K KOSLER
OPUS - Stereo 9110 0211
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Fantastické sym!ónla - tato nenapodobltefnt dráma fudského 1 ume·
lackého ducha, zrod l vrchol programove j h udby 19. stor očia - je súčas
no na jgenlé lno js!m dielom svojho
tvorcu, obrazom jebo vnutorného utr ·
penln ll rantazlj n~ch predstév. kt uré
v hudobnom pretlmočonr . s mal'>trovsky zvládnutou melodickou a tnst.·umentačnou zložkou a formovým !.pracovanrm plne potvrd ili velkosf autot•a. Zúfalstvo, neba, vásne. nAde1e,
ktorými su prepletené nitky hudobnébo deja, boli podnietené neo pätoiiH·
ným citom. S detailným prentknutlm
do osobnosti 1 diela Hectora Berlioza sa stretávame na platni OPUS-u v
podan! Slovenske j rtlhamónle - pod
veden!m Zdeňka Koš lera . Berllozova
partitúra, bohatá na drama tické vzru.
chy, zvádza často dirigentov k Pl'i·
lllnému pa tetlzovanlu, čl k prehnaným dramatick ým vyplltostlam .
Košler sl postavil vlastnu, h'flba
povedať, že vofkolepú koncepciu. Vychádzal z ne j z romantického chápa.
nla celej s kladby, bez uprednosthovanla zbytoi!nej živelnosti. Pod jeho
gestami znie hudba v §!roko klenutých melodických oblúkoch, v temnom, triezvom a citlivom cb6p11nf. V
tomto d uch u - bez preexponovan6ho
plitosu a tragiky - pracoval s or·
chestrom Slovenskej fllharmónte, ktorého výkon možno nazvaf umeleckfm. l n!l tr u meotačn4 boh a tosť part!·
tO.ry, nezvyklost nástro jovfch zoskupení a kombln6cl! znie pod ruk111111
Košlera v plnom rozsahu a bohatstve,
čfm s11 dosah uje vefk ý muzlkantskf
11 posl ucháčsk y "Očtnok. Stereonahr6vka elte viac umožňuje plastické, ~~
roko klenuté zvukové Unie, nápad!·
tOiit autora l koncepciu realizátora.
Fantastická symfónia 1e veldlelom
romantizmu, a preto sa s ňou radi
pasujO vletel svetovl dirigenti. [edntm prlnU a d al§! stupeň ku sláve,
u lnf ch vyvoláva Jel pr edvedenie rozplll!ltost a stl l takt, pre ktorých znamená prehru. Medzi viacerými zahrA·
nlčný ml nahrávkami prominentov dl·
rlgentskej taktovky, ktoré mel recenzent k dlspo:tfcll !niektoré z nich
boli t na na~om trhu), té Košlerova
obstoJf l:estne a znamen' vfbru.
E. CARSKA

ZAZRACNÝ MANDARIN
ne po výruovo charakterovej
stránke. }ole( Tk6l! r ealizoval
postavu Don )osóho len v polohe herecko-pantomlmtckeJ kreActa, výrazne ochudobnenej o
tanečný part.
Druhým titulom - nemO!e
mo sa ubránlt konštatovaniu
fe vydarenejšfm - bol Zbral!nt mandarln B. Bartóka. Pre
kvapenfm bola zmena pôvodného libreta v nové, spoločen
sky aktuálnejšie, prljatelneJšlr
a doslova angažovanejšie ná
metové spracovanie. Za základnli myšlienku sl cboreogral
Andrej a Marilena Kaltnotel
vzali "aktuálny" problém dne!l.
ného sveta, fetovanie a oddávanie sa omamným prostriedkom
najrozličnejšieho druhu. Volba
pohybového vyjadrenia Ostred
noj témy Zázračného mandar!
na Je - na rozdiel od Carmen
- ovefa vyrovnanejšia, a dres
nejšla a čo je hlavné - pred
stavujo baletný súbor So Ko
šlce ako pohybove vyrovnaný
rei ok.

"Zázračný
mandarfn"
tentoraz ako vodca partie - v
podanf Gabriela Bldonktliho 1e
vodiacim momentom, až po trdglcké vyvrcholenie (strata zraku v dOsledku požltla drog).
Záverečná scéna, ktor' vyjad·
ruje zmenu duševnej a fyzlc·
kej kvality, je ukážkovou pohybovo-tanečnou
a hereckou
etudou. K Gspechom treba pri·
rátat af funkčnO a s vefk9m
citom pre pr1estor vyrlešonu
scénu Jha Hanáka. Orch~s
trdlnu zlo!ku zastupoval magnetofónovt Z6znam zleJ ter.bnlckej úrovne. Skoda, ved naj·
mil hudobnt\ predlohu Carmon
bolo mollné zvládnuť !Ivým orchestrálnym zvukom. Kostýmy
Jarmily Opletalovef a . h. treba
zaradlf k vydareneJ stránke
predstavenia. podobne rell]nu
spoluprácu hostujO.ceho Mirosina Kollck6ho, ktort v mnohom
napomohol
celkovému
uo;pechu premiéry.
EMIL BARTKO

Gabriel BcclvC$ký n Vladka Kn 11,.,::ocá ,. I/tu

_ ~ tJOYiavdch

BartMeo11lao baletu.

t.:..

Snunka:

•·Jlcclkovi

List z Budapešti
Doterajšou posloduou prem iérou v tejto sezóne budopAstlonskeho Erkelovho divadl a
bol11 Verdiho opera Melkarn ~
bál, ktorú no!ltudova l sé rdlrl·
g ent StátneJ opery János Fe·
rencslk. U2 sku točnosť, že Fer encslk pripravuje operu, ktor u sice doma 1 na rO..mych sve-

t ových scénach č a sto d irigoval,
111e kompletne naštudovať ju
podla vlastných predstáv mol
mo>.nost lb11 teraz, vyvola la a tmosféru očakávania. Toto so
mnohonásobne zvýšilo, keď s 11
rozchýrilo, že táto premtér11
budP akousi labuťou ptesnou
Fercncslka, k torý z f unkcie šéfd irigen ta na vlastm\ žiadost odchádza do pentie 11 v budú~
nosti sa hod lá venovať Ion konccrtnoj činnosti. V Stá tneJ opere
obil plných 46 rokov, za
lllnto l'as dirigoval prakticky
celý repertoár - počnúc Mozart 1 cez Wagnera 11 Beetho·
vena až po Bartóka a Berga.

Jlľepr ocovuný,

strhujúci vykon.
Colé predstavenie Imponovalo
dokonalou archltektu rou, pevnými rytmam i, skvelým i gradáciami a priam talianskou s pevnosťo u vys plevanýml
melodJC·
k~ml oblúkmi. Ked toto naštudovanie malo byt ozaJ r ozh1č
kové. tok to bola tmpozantnJ
rozlu čka ,
ktoré prezentovala
Feroncslka vo vrcholne! ror
me.
Zo spevácky ve rmt solfdnoho
a vyrovnaného priemeru vynik·
la trojica hlavných predstavi teľov: J6zsef Slmándy u.: dlhé
roky dOverne pozná !>vo jho Hlcharda . jeho Cahkosťou. rio·
ga nclou o samo aefmosťou podaná pos tava bolo na jzrel!>!m
výkonom na 'ja visku. Mária
Sudlikod svojim krllsne srar ben ým
lyricko-dramatickým
soprl\nom je priam predestlnovanl\ na úlohu Amélle. "lujprljcmnejsle ma však prekvapil
Lajos Miller (Rona to). ktorého
smo počuli ako Onegina už 11]
na javisku SND. ]cho svieži
hlas nle je typom vyslovene
talianskeho barytóna, ale te
vefml pekne srarbený, dobre
ovládaný a učtnno s klbený s
hereckým prejavom.
Ferencslk uvlodol Maškarný
bál v dvoch obsadeniach, zudlrlgoval mekofko reprlz. po.
tom predstavenia zveril svoj!ňl
dvom n11daným odchovancom.

...

Dve predstavenia Straussovi']
Salome dirigoval v NSR pôsobiaci Poliak Robert Salanowlkl , podra dojm u z Jedného
predstavenia - skúsený operný dirigent, ktorý popri tom,
žo farbisto tlmoč il St raussovu
pestru partitúru, vedol vytvor it

l zdravC1 rovnováhu medzi orchestrom a javiskom. Eru6bet
Házyová, Rózsl Oellyové a Sén·
dor Palcsó stl\11 na čel o pred·
stavenia, k torO svo jou vyrovnn.
nostou a homogenitou sa zarad! medzi pekné spom ienky.
VP-lku

•••

pozornosť

vibudlla
beseda t koncom reb
tull ra) v Budapesti, na ktore t
hudobný vHdec Jénos Breuer
1 odol správu o obfavont prvet
gramonahrl\vky diela BéJu·Bar
tť>ka. Osud tejto historickeJ 1111
hrávky. no ktoreJ Je zachytnné
ll. <:lačlkové kvarteto v Inter
pretdcll
Amarovho kvarteta
(violistu Paul Hlndemlth) Je
vermt
zauf!mový
Amarovo
kvarteto so svofho času preslávllo natmli uvl\dzan!m a nahrávkami diPl súčasných sk la ·
datcrov Tuk do~lo v r. 1925 aJ
k realizácii na hrávky spom!na.
ného Barlókovho d iela. Po 1'0·
ku 1933 - nl\stupu faš izmu sa však vvradlll a zničili v!iet·
kv nahrávky tohto komorného
združenia, a tak zmizla aj prvá
Bartókova nahrávka. Brouer,
koď zistil niekdajšiu existenciu tejto na hráv ky, dostal povoiPnle, aby v NSR prezrel neevidovaný arcb!v v pivnici fedneJ gramofónovej spoločnosti
- o ru so mu of podarilo ná fst
Jediný exemplár hfadanej plutne. Vzácnosťo u tohto dokumentu je, :to skladba zaznieva Bortókov9ml originálnymi tempa
ml, ktoré sO dnes už praktlckv neznáme. Bartók totiž nA·
skOr, na požiadanie a odporú
tanie Andrého Gertlera pozmenil vsetky tcmpové označenia,
pretože Grrtlcr Ich pre s voJ súbor považoval za prlvefml pomalé. Odvtl!dy sa hráva v Gert
torom navrh ovaných tempách
- o to hodnotneJ!;! Je objav
tohto autentického záznamu
JOZEF VARG A
t l ačová

V ,.Jnvanture" mojich operných 1á.Wkov. s uvtsla clch s
ume leckou osobnosťou ]ános11
Fnrenc~1ka. s istotou
mOžrm
zaradi! Mo!'.karný bál na popredné mtesio. Z11tastnll so m
s.1 .. Iha" prveJ domllcef gonorl\lkv, ktoré bolEl 8 dni precl
rozlučkovou premiérou. Počni
som viiak už priam hotové
predstdvenfe, v ktorom premlé·
rovu n!lrvozltu nahradilo uvornenos t a r ad o sť z mnztclrova.
nl•• tl rl! vlastné potesente. Lovf
podiel na tomto výsledku mal
Fernncslk, ktorý na l'rle néd·
herne znofuceho orchestra po·
dal vykrl§tallzovaný, dokonale

Zo

za hraničia

Na konkurze Olivlera Mealaena ktor~ bol tohto
roku prv ~ raz v Parlt l, zlllka (( ceny ex aequo
dva la alte neznéml skladatelia - Talian Davlde
Anzoghl (Mi léno l a VIetnamec Nguyen Th ten
Dao. 38 - ročnf Davide Anzaghl zlskal cenu zu
skladbu nazvanú " Au1111", Nguyen Thlen Duo 3 4-ročnf skladater z llanola (žije už nlekofku
rokov \IO Francú:lsku, kde l tudoval kompoz!clu
pod "edenlm Oli \llera Meaiaena }. ziska l cenu za
sk ladbu .,Ma uvahoa ". V jury konkurzu zasad al
Gyorgy Ligetí, Tono de Leeuwe, Yannls Xe nakls
a Witold Lutuslawskl.
Na ,. Festivo le dvoch sveto\1" • Spolete (od 14.
Júna do 7. lúla t. r.} uvedú dve opery " zmo·
dernlzovanej rUli: operu Albana Bergu Lulu v
réžii Romana Polanského a Pu cciniho Ma non
Lesca ut v rél ll L. Vlscontlho. Atrakciou bude
al pre miéra nalnoviiej opery Clan -Carla Menot tiho Tamu-Tamu. Na pol!esť 82- roč n é ho Daruisa
Mllhauda budú 4 koncerty. Mílbaud patri med zi
na plndnell!ch modernfcb skladatefov (vylie 600
skladtebl.
Po z naňskf budnbnf spolok H. Wlenlawského Je
znlímy avotun lnlcla tlvon y podporovani mladfch
ta l entovan~ch hndobnlkov, husllalo' a lutnlstov.
Poskytuje im I IIPf'ndlá a polll!lna nbtroje zo
zbierky spolku. Stlpendlstaml apolku boli at Jan ·
retitky medzl nérudn~ch konkunov H. Wlenlaw
ského v rokoch 1967 a 1972: Kata OaacaOWika z
Krakova a Barbara Gonynska z Lodl e. V s6čouostl poberé l tlpendium iest umelcov. Nedávno Poznanakt 1polok H .Wienlaw1k6ho vytvoril nnv6 rormu ltlpendla. Pre umelcov, ktorl
sl nemillu dovollf Uplf hodnotnf hudobnf na
atrol, zaloill 'lutn6 kolekciu sl61!1ko,fch né
stroJov. V kolekcii je napr. 9 n6cnych husll.

V TEATRO COMUNALE 'o Florencii u'ledll ope
ru Lulgl Nona ,.lntolleranaa 70" - nov6 ventu
"lnlolleranzy 60". diela ne1porne pozoruhodné
ho. Nové Intolle ranaa mA byt overa l idla v ak
eli a plni la z hudobného hradlaka. Florentsk~
publikum prijalo Nono'o dielo 10 sympatiami
a bez lkandélu . Nono. ktorf dowfi ll 50 rokov,
napfsoJ množstvo sk ladieb hlavne 11 protlvoj
nO\Inu t ematikou (Epita f pre F. Gorr.la Loren.
ll canto sospeso pre zbor - na texty listov

politl ck~ch vllzilov odsú den~c h na smrť, Corl dl
Didone na Ungarettiho text, Sui ponte d l Hl
roslma pre zbor a 04'Chestcr) .

V dňo ch 4.-20. Ja nu ära boli v Holandsku tzv.
Monteverd lho tfzd ne. a fes tivale uviedli ope
ry Orfe us a Ko runovácia Popey, bale ty, nllbo·
tenliké skladby a vera s láv nych madrigalov. Po
dujatl e vyvola lo zd ujem v cele( Európe. Prlii lo
nan · vera známych spevókov a sil borov. Pred
s tavenia holi v roznyc h mestá ch - v Amsterdo ·
me, v Rotterdame, v Schevcnlngcne a v Nijme
gene.
Zomre l n emeck ~ skla da te r Jo; rnst Lothar von
Knorr, dlhoro č n ý riadlter Vysoke! l koly múzlc
kej a divad elnej v Heidelbergu. a utor vokúl
nych, komorn 9ch a orchestrálnych &kladleb
Knorr sa narod il v Eltorre v r. 1896, Atudoval
v Kol!ne a v Heldelber j! u, pôsobil v Berline
vo Fra nkfurte, v Ha nnoveri a v HeldPibergu.
Df1o 13. septembra 1974 sl prl pu mllnl emc ~> to ro
kov od narode nia Arnolda Scho nberga (zomrel
v roku 1951). Uplynulo u ~ nlekorko t tt dň u~
od otvore n ia tzv. Schonbergovského rnku . Jeho
hudba znie na pód iách a sc6noch celého sveto
Takmer de nne sa U\l á d~o vo svete niektoré au
torovo d ielo. Na jväčšie mu f1spech u sa telila s klo
datefove ran6 skladby - prodovlle tk ~ m 1. s ym
fónla pre k o mornf orchester (z r. 1907), slá
~lkové sex te to ,.Zjasnená noc" sy mfoni cká bá
seň ,.Polleas o Melisanda" o ..Pierrot lunalre"
Schonbergove teoretické práce s ú dnes zná mP
nie le n v nemeckom a v anglickom Jazyku , air
•l v mnoh ~ch lnfr. b, vrátaM taponského. Od ro
ku 1984 vychá dza súbor v!letkých Schijnbergo
v ~c h skladieb (20 Z\lä,kov ). Ta kmer vilotky s(!
nahrané na platni ach, niektoré vo \lloce r ~ch
lnterpretéclá ch.
lludobn6 vedu NDR pos tihla tal ká strata. Di\P
14. januá ra t. r. ná hle zo mrel no pfúcnu em
b6llu i na Slovenllk n d obre známy llpskf 11111
xlkológ pror. dr. Rich a rd Petzoldt , mag. art
Pror. Petzold bol popri svoJe j činno sti univerzit
né ho proCesora vera rokov rla dltefom múzea pro
hudobné n6 ~trOJ8 pri Univerzite Karla Ma rxri
v Llpllku. Jeho posledným vydaným d1elom bolr
kniha o Monda lssnhnovi. 2tvo sa zaujfmal o hu
dobný život na Shlvf'nsk u. Šá m sa v r. 196'
a v r. 1970 z Cifll• n' l ml"l l nlír 1o1ého mu1lkntu '
glckeho symp6, 1o v ľilll l a noch.
[ HMJ

Violončelový ~oncert
Witolda Lutoslewského jedno z poalednfch vý·
znamnfch
diel
pobk6ho
&klada tera patri k naJ·
opusom z
významne jlfm
dielne tohto autora. Mali sl
ho moi nost vypočuť aj ho&·
tla Varlavskej jesene 1973.
Pre tole kddé dielo tohto
autora je sledované s ,erk ~ m d ujmom, o to lnteresantne jlle
s ledujeme vý·

klad Lutoslawského k for·
movej a obsahoveJ l trukti\·
re spom f nan~~.o koncertu :
Dielo sa s kladA zo 4
ktoré sa hrafi\ bez
prestávky. V hode hrá só·
liste bez sprievodu. je to
aktst
monológ,
ktorého
c harakteristickým
P"kom
to tón ,.d", ktorf sa opaku·
jo v sekundových Intervaloch - al dvadsaťkrét . bez
a kéhokohek • ~razu a •
piano. Má vyvo lal do jem
spomalen e J mylllenky. Od·
rozu sa vila k prerulu (e tento stav rab ostatnostl a ob·
Javia sa krátke, bezstarost·
né, žartovné, niekedy spe·
v'avé, chvlfkaml pochodové ,
čt
tane č né
motlvy. Nimi
preruiujem tón ,.d". j o to
podobné, akoby lntl!rpret
upadol do stavu s tf pnutosti,
·po ktorom sa vráti k preru·
lie neJ myltienke. Postupne
so dynamll! nost tónu a jehn
artikulácia me ni. Takto Sl!
jedlnf tón stáva rozmanl t~ m.
Vyvoláva to doje m,
akoby sl niekto chcel spes·
tri( Jednotdrnu ~lnnosť. A
práve v tej c hvili nastupu
jll. tri trúbky, hrajúce vo
rortlsslm" .,cla". Je to pre·
rulenle úvodneJ l!astl. Zha·
do prerui ovanla mottn1 dy·
c hov~ ml nliltrolml sa poul!·
va v celeJ 1kladbe. Po pnel
In tervencii trúblek vlolon·
če lo opät' opakuje ten Ist~
tón . Napokon sa ozvi\ ďal -

čostl,

Ile trtbky, zahrajte pre11l·
kni\, akoby narleknt trA·
zu. ktorA prlpomlna 'fl!lt·
ku. Druhá l!ast koncertu t•
vytvorená zo l tyroch epl·
zód. Je to akfsl dlal61 med z! vlolonl!e lom a malfml
l!kuplnaml
nástrojo,,
Po
ňom nastupuje celt orchel·
ter, ktort nedáva vlolonl!e•
lu mof nost sólo,~ch partii.
Kaldá eplz6da sa konl!f 'e·
10e l~ m.
takmer
tanel!nfm
motívom. V zévere nbtrnt•
zmfknu, aby vlolonl!elo lo·
pakovalo svole plulcato tortlulmo. A tu nastba neol!akévanf moment: netule·
n6 energia, ktor6 prlnUa
s61o~t part, náhle vyprcbA.
Nastáva stfpnutost, prlpn·
mlnaJ6ca začiatok skladby.
No po ch'lll ..-lolool!elo anovu nachédza swotu ..-nttornt
silu. Prldbaj6 sa k nema
kontrabasy, ktor6 prlprawu·
jú pôdu tretej eastl - kill•
tlli!ne. V nej u 1tretne a6·
lov~ nástroJ 1 celým 1l61!l•
ko,~m orchestrom. Cakana
kulmlnécla
fe prerulen6
tuttl dycbo-v6ho orcbe1tra
- aa 1prlnodu ltuboa. Pe
dosť dlhej lrbe, ktort h~•·
14 dychy, nntupujt 1 tfnt
lsttm motlvom dred a ..-zA·
plitl sl áči ky. Od po•ledo6ho
tutli dell po1luchAh Iba
krátke Intermezzo, ktor6
hrA sylor6n e klnlr. Na d·
ver hraj6 detky nbtroja
motiYy, bllzke tomu, l!o m~·
teme ozna~lt ako reprlmen·
do - a to ad llbltnm a )Ml•
tom bez d lrlaenta .
Niekofkoll&kundo..-6 tlaha
le prlprnou na reakciu YID•
loočela , ktorA akoby chcelo
komentont Yletko, ilo M
udialo predtfm. Kratuilk6
frha s61ov6ho nbtroja l•
xahranA v plane. Orche1ter
reaguJe na t4to repliku at·
rlvfm I ortlulmo. Na1leduja
hlu l! n ~ d ialóg medzi orcbel•
trom e vlolonl!a lom , ktorf
]11 ukonllen~ sélovfm 11rea·
to.
Ozal&tní
kulminAela
skladby prlch édza ' meraaf
sil medzi orchestrom a 'io·
lon če lom . Nellehad
rrba
violoni!ela v glissande smerom dolu je akoby
nlíreko m. T~m by sa vJa11tne
s kladba mola skon~it. Fln6·
lové kóda je mimo drama·
llckéh o dela. Dielo konllf
desaťkrá t zahran~m t6oo111
.,a " v naJvyilom reaistrl.
Môže sa zdať, l e mill VIn·
lon če lov ~ konce rt mé l!osl
s polol!né s programovou , Ili
Ilu strač nou hudbou. Ale oli!
nie je ndlalenejlle môJmu
vá meru, ako takAto mylllea·
ka. Toto dielo te Iba novf m
pokusom o osvlel enle '111!·
leJ hudobneJ rormy.
Z11plsa l: T. KACZINSKI

Bou'ezov ~ návrat
P1erro Boulez ma l
nedávno v Parlžl dva
koncertv s Orchestrom BBC. Preplnené
hTadtsko citlivo r ea·
~ov ulo na program , v
ktorom
rtg urovall
<;klndbv
Me slaenfl,
Bouleza,
Mohlr•ra.
Rartóka a Blrtwtslla.
Koncom buduceho ro·
ku
nas tOpl
Pterro
Boulez
do runkcle
rt o dtt~ra
l n1ltl t0tu
tlre akustlcko hudobný výskum a koordl·
nllcl u ( IRCAMI v novom kullťirnom stro·
disku BEAUBOURG v
Po rl11. V tom Istom roku má zunllt hat miesto órdlrlgonta Orr hestro BBC - no a ž do roku 1977 st ponociHl vndenle Now York
Philharmonie Orchestra. Pri tejto prlležltosll mu poloztl reportilr
l'asoptsu L'Express nlekofko otázok. Z Interview vyberáme:
Bude to koolec walel dlriaentsket kariéry ?
- Výnimočne, pri určit ýc h prlležltostlach budem dirigovať, ala
každodenná práca dirigenta. ktorá fA potrebná na pozdvihnutie
11·ovno orchestra, pre mň a konč!. Podobno neprichádza do úvahy
1111 š tudovanie opier. Zaberá to prlvera čas u. Je pravdou, že d l·
rlgen tsk4 prax ml umožnila zv l ádnu ť orchestrálne možnosti . No
nemyslfm sl. že by som. vďaka dirigovaniu. zmenil názor na
•oho-ktorého sl:ladatefa. V9nlmkou je Iba Mahler. ktorého by &Oln
1Phol pochopil nikdy tak hlboko. koby som sa o; nfm nebol stra·
nl za dlrtgentsk9m pultom.
Na čom pracujete ako skladatel?
- Tvor!m orchestrálnu s kl adbu dost veTkých rozmerov, ktor6
•udo mat premiéru v Londýne - v aprlll 1975.
Budete realizovať nahrbky oa platne?
- Áno - Sch!inbergove Plesne z Gurry, operu Mojžl! 1 Aroft
1 !>ldč lkové sexteto Zjllsnená noc. Hllndlove lnštrumentillne diela,
l n končlm nahrllvanle kompletnOho Rave la
Bergerovef Lyrlcke t
,u1ty a svojej skladby s názvom Výbu!má - Stá la.
Spracovala: SAl iNA SKARBOV.4

• pro1. Mudroehom " l ratlsl" "'
ve, alebo • MartlrtOm l enkom
v Mar ttne, k de &om chodievate
!tutlovaf n6rodopl1nl matertt1"'
ly do tamojlieho múzea. Po ..
dniS at spomfnam na jed"G
popoludnie, kect ma majater
pozval do 1vojho domu a ukd ..
zal ml jedinečnú z:bierku hus ..
li. Na malom p6diu bolt d va
stojany s notami a llus!e. Jed ..
"ll s ni ch - bohato vyrezáva ..
vyrobi l maj st er Benka
nl vla1tnoručn• podta vzoru ba ..
rokovýell ntJstrojov. Af do ve ..
čera sme hrali Beethovenove tt
Haydnove 1kl adby a potom ~~
r ozprávall o naleJ 1 poločnej
grafick ej l áske - Maxovi .!va ..
blnskom. Po~a• svojho pobytu
v MarHne sme stt d enne atre"'
ttfoall v ateliéri a hrali Btcche"'
r lntho hu stou~ élu4.

Snovým el6nom
(Dekoftf tftlt

z 1. atr.)

..... fofko1tt 1p6sobuj•

tt ""'

nrbtup111 platu

to,

pre

.".,,,.,,.!ICh hrd~ov abltonzervat6rta aú

*"""

, . 111111, oproti

fiMn~nlmu

.....PGIIiu na J1eoldch. T út o
~lu mo!no rldlt rt·
...... IM: Imt I tS UJtiat VIJ•
1111t tak, !e l k útMmt, čl
profe llonáln• pr4ZO•
11 ,Oi lcdnQch ro~nlltoeh
lltllo p6sobl l vo VU3 . A
*"'ltfl v naiom orchu• lf INII mnolcf zt aheenl,
....",. tlo 11. leval(ftka6n•J
Pealtdnll platovtl ú pr4·
divadle prebi eha·
It NJ úmini1trat lvnych f or ...,, llfllllm &1, ! e po tejto
. . . . ' "''" Ist i u1pol!ojenie.
..... lflll: optrtJ v lan•ktf
..."., it f'O platovej strtfn-

"'
K

• ' _,,m

lt

*'' rtf&ko poltaverttl,zattJft
" ,.,_
.

,_ "" atlllor VIt k l

• • u:

l preto, ! e j e zája:·

llotrtu ltlMu. To bv 1a malo
~~ptZII :t na f inanértom oce·

..,.,

IIUSOV! ~KOLENIE:
~· s61tatoo mc! vlastrtQek
petlag6;ov. V posledMm
1ut tnvestuj t me aj do stálea, llla1ovlho poradcu pre
ltltou operu, k t orOm. j e l'.
lt'4#tijo : Bratlsl4cu. N~tkedu
111 lllfdzi sol/stami tub ory, : e
lllltpto~ 1111 mala pripravit pre4trktfrlim !kola. No darmo,
"u t'!l!adtr}e vrac. 11ež m6te
lti o teórii l v pra1Jt ::áklad.111 o4boml vzdelanie. Je potmili procol'af priamo na polftrrdch, a tak sa sttaflme, atw
hla zabezpečellr! pr!lvldel~
tltsor•tl vvchova. Dát•ajú Ju aj
rlf~or~l dlhoroénf 1Óll1tt ope 'f· Totif - otd; ka e:cterntstor nemófe byt sa morlsp ok~je
n . Profesionálne divadlo 11
IIIUf JMrspektlt•ne vvchovdvat,
lltllo :iskat cMobnost. ktorá
h4t v dennom stvku s Iuďml.
llo,orim to napriek tomu, ie
potfčrf{ku jem l'elml sr:edomltrl
1 p"fcl:nu pr áeu ná§ho e:&t erH ~o ltlasor:ého p~radct4.

NAVSIEVNOSŤ:
perw 1alne ota:ky sú rtJthO·
tfujúce aj prr stanoveni
~g icUho

plánu. MuSI·
. , UJ u:emuit, byt r edlnt a
toviVJ'OCOI Sl llfO!IIOSt i, k t or l
Id únosr1~ pre náš súbor. Aj
tM 10 nam podarrlo uvies! s
r:wnulim sil napriklad Othel·
11. my11/rm sr, :e naile budúce
~~~~erot·anie bude lué. obrdte~~é
t rtpertoáru komor nejšiemu, čt
•so~'O nt!mu mlád.e1:i. Zat ial
..."., veCmr dobrú návštev 11011 - na opemých prtdsta&'1 1rac~ rcrsfle, operety srí VIl·
..tlfa11e. 1\erobíme Iba ;dja:... ale r :co::v. Vefmi prknc
1 IUimt
$polrrpracuje napr.
C:,11111a:wm o Krtlpltte, s ktO·
rf• •me u;;cwrtli dru!brl. Stuprrchd d:ajrl na pred .~ta·
.,.,.ra do Banskej Bystrice al:
1 tfia(kiJ 75 kllomatrov. t>olo&n:l dru:bu .m1e u:avrcl! 1
,.~~r.t'mt v Pre.,krt. Prekva·
pujt. !e i prost! Cudia majri
tJt'l'ú l•lttre$ o na .~u prtfou.
po:'ltljú detollM nielen draIIIGiurgrcU trtuly. ale aj ich
• •CI4tma. Toto po:manle dO·
P"u •1a~tj praca OL•plyonuje
IOIIOVIt dramaturg/ekeho plá1111. S IIOr'Jitn drama l rrrgom Ing.
l'etro111 D/J rrom hladáme tak;
fltlt. ktoré bil obohatili profcl
do dit•adla . .! týmto cielom
'"'''" .fondy l u t vorbe IO•
rflliltickúch kraj rn.

*"tr

HOSŤOVANI E:

N uabúd.ame artt

114 pozý va " ' ' 1pevdkov z iných 1úbo·
r t)u. V dňoch 15. 4 16. m ar ca
t. r. úč fnkouall u ntb 16ll1tt
2 !WR vo Verdiho Travtate a
v Rlgolettovt. Na t4kladt kul ·
ttlr nych doMél mame dŕufbu
• Wtttenberg1k ým divadlom v
NDl t. Chuatánte ltt tam uueestovaf a kt)nkrltne dohovorit
spoluprácu. Netabúiftrme ani na
umelcov zo SND, ktorl majú
: dujem vyltupt)WJf lttt nal ej
seine. Do t ohtt) hosf ovania
viali treba vnle1t i1tQ su&t l m,
ui aj preto, f t umelci zo SND
majtl táuj em o u!ltu lpolu prtl eu 10 66liatickQm ' "' emblom..

PRIIt!TORY:
M veJ bu40IJI 114 /tt)V8rl u!
viac rollov. D rtdng 1tav je
f e mdme do-k wnentv z
Ottx~ru ekortomlkv tJ technlcll~ho r o:vojtt MK SSR, v ktor i]Gh la hovori O začatf VQ•
1tavby alfettlu dielrtf a gartl%1.
Ct llfovv stavebný limit je aat
9 m.lllónav K aa. Nová budova
operv bv sa mala za čat atavtJf v r . 1981. Ned4vno al IJanl ká l yst r lca :voltla pred1edu
M"t>JV. Je po tdit eCn ~. že li rta·
Jiel cestu. d.o divadla hned v
prvl d.nl. Hovor ili ame o probl6mooh a dohodli atretn ut le,
kde by sc predebatoiJIIIt ztfaarf.nl ceo/. Je t o c16le~l t~. p ret ofcr
lftldruhacia z ndrodných vOborov nám budrí tnlllief pomóct
- najmil v ottfzke zl3kavatr ia
d.od.ávateCských :avodov. Moj im lltafenim je, aby p ri 35
r•Oro~! SNP sa polozil zák lad rtg kameň navej opertUJj Im dave a UičaU sa prl pravnl prd·
ce pre %4ča tle vl}& ta vby. Na
tenta rak mdme ttapldttovallých
ai 9 lnve&tlčných celk ov. Za
pomoet
doddoot erov eltceme
ttyb!ldovqt - do osldv SNP provizorn~ dielne, k tor a /Judú
lflú~i f člnahre t apere. Rovnak a lfrlrt vylft<JVtJIIie gar dfl , preta: e d,t)sf ve(ký aut opark lídli ntt uliciach. l'ri t ejto prllult()st i ~pomen iem aj byty.
Sme ~leor o v katd odennom at yk~ lf MNV , má me pr llfluby tra
t ento r ok a v priebehu druMh() polroku majtl byt realizovaM po~iada vky viacer ých čle
nov opery. Horlte to bude, ak
.~a ttám podari tlsk ar 10 -12
ludi do umeleckých telie1 od
budúcej se:611u.
o

t•"·

OSLAVY SNP:
N tli a operná bud.oua j e his tor icky splitá so SNP. Ved
v lftp tembrt r. 1944 sa tu zi·
šiel ztu6ovacr •jazd. komunts.
tickej tJ IOciálnodemokrat lcltej 11tr any. Prdve v tejt o sále
bud e slávnostn~ zasadnutie OV,
aboch oldd. {l celo1tdtnych :lot.ielt NF. Radt bv sme do tej
dabll obnovrlt interi~ r budovv
be& prerusenia prevddzky.
Kerlt.e 1me začali d ost &koro,
nnlll sme pochope11ie u doddvattCov. O. i. namontujeme not't Ollvettovacie zar iadenie z
Buclapd t i - tzv, elektrorcguUJtory. Po umeleckeJ 1trdnkt
~me 110 ro:hodli uvie1f oper u
T. Arzdraiíot•ana .,lldjnrkova it:·
•utu. Celoštátna premi~ra bude 2&, augusta t. r. Okrem t oho zo3tavujeme r1derky, ktora
obohatia oslavy 30. výrocia SNP
v :ávodoch, na !~oZdch a v
me11!ich mestách k raja.

-uy-

l ladíltlstvo Konzervatória v KoAiclach prij me da %1·
mestna nla s n6stupom od l . septembra 1974 stredo§kolo
tkf ch profesorov na tieto odbor y:
l pNteaorn bry aa ltutlleclt
l ,,.,. . .e -ry aa klarinet
z prefueret llry • • akorda6at
l ........,. llry ••
3 praf118rot k1nlraet llJJ
l prttftiMl'OY kere,.ttela
1 pnfeura •• tyul et. .le lllldMae·ttaratla~talt pn-

•••Dt

••tn.

U vset kfch uchi dzatov • • vytaduje vyao~nikalakt
•ldtlanle prfslutného octbo~u. pripadne ebsolu t6mlu m
1\onzervatOrla 1 p rls\ulnou pedaaoglckou, alebo umfl
ltckou praxou. Ztados tl zasielaj te na rtad lterstvo KonaervatOrla v Košiciach, Leninova 93 do l. Jd na 197f
1\ tladostl treba prlložl f dokla d o vzdelani, vyplnený
• otunlk, !lvotople a potH4ellla o zdr avotnom s tave
UchUza čl budO plsomna pozvant na pohovor. ktort sa
uskutnl'nl v p1·tebAhu me!'laca 1ťr n 1974.

•••
Akademlck d maliarka K veta

Fulierová

Výtvarn íci o hudbe
vu. .
Ked bc!&ttl k Július Lenko
ot váral ver !atrtt o hudbe moju
výstavu Hudba v graf ikdeh a
kresbách, :az11ell prie&t or om
úvodn~
akordy Cajkovského
Klavírneho k oncer tu b mol.
Bolo to troc1w symbolickc pod čiarknut il ndmetov, k t or é naplňajú hru čiemej a bteleJ tla
mojich obratoch, tvor ettej do·
t ykom !letca, alebo ltlografick eJ krledfl. Nou sa snažlm :achyti( prchave okam:::iky skladieb a pocttv prežité pri hudbe. Mojou sna/tou Je, pr emenU t ón na bod, alebo čiaru,
fort e a pia110 naltradit rozlo!erllm člemej a bielej farby,
pomocou
§edivých
odtieňov
zacl1yt it jemnost nd lad a na
bielej ploche papiera vyčarrt
melód ir~. ktor á ma uclwátrla
pri počtívan l skladby. /Uadam
a nachád:om toto tlmočeme
mne blízkej hudby r6:trynu
sp6.fobml. Tak som chcela pri·
bltttt Cajkovského spomínarty
J..oncert
f ormott
výt varného
zobra:erlia brezovl/10 hd ja, kde
sa itíltle stromy premletlajú
n« klaviatrlr u, 11a k•toru dopadajú kva pky ~lz. merrtace ~a v
ko pu le starlich r rakýoh cllrámoo. Zviedla som zápas 11 roz brlrenýmt zwlaml BeetiiOVCIIO·
vej Osudovej symfóttle, ale i
, motluom spievaj úcej f uj ary
: Clkker ove1 Slovenskej sutt y,
t tl:Wa som pretlm očlt Večemú
SfJ'latinu sp6sobom. kPdy je v
ailuete hu:<ll ;aklint a vel'•ra
pieseti lclsky. Smet anovu Vltava ml zase priniesla ndpud,
ako z jemnQch pramrenl.:ov vytvorit mohutnQ t ok, ktor ý rozochvieva struny harfy, •tvorenej z vodnej peny.
Vyrastala

som v prostredi,
lwdbu a výt vamé
umenie bola ka:doderlllc vy hradená a.,potl cltdlka - tak.
cskn to uz blit•a v ttcrtehkflch
rodiná ch. Rodičia žrll kult rl m e,
:akladall ~pe váckc 1bory. hra-

kde

pre

Jubilantka
Po tieto dul sa dozlva významného životného
Jublltla
profesorka klavirnet hry o kla vírnej lttoratury nn bratls lov~kom Konzervatórl\1 Blaite·
na Llchnerod . Studovulrt klil ·
vlr na Hudobno! e dramatickej
akadémii v Bratislave pod vedAnlm Ann v Kafendovot. Po ah·
~nlvovonl tlkoly sa venuJe pe·
dogoglckému povolaniu. POso·
bila najprv na hullobn9ch ilko·
lAch v Pre ovo, v Brezovej pod
Bradlom (vo avo)om rodisku)
a v Brat1s111ve 1teraJšla CSU Staré mesto). Od r. 1953 pre.

OZNAM
lladltt fstvo tSU
ropofl!aa y p ri Jme
1974
IMI L
l.
dtoc b ul!lte rov hr)
na klattr a dvoch
ol!ltt fot b ry ne
1korde6n. Zlados
ll uetetalh• rl:Htl
tefalvu iko ly.

It a režírovali dtvadlt!, operety, doplňali •kolskú knlfnlcu,
11 k torej
som nacMdzala l
knihy s r eprodukciami obra:ou
1lavnych maj1trov. Najskôr sa
mi dostala do rúk vyt ttíená ceruzka, far ebn4 k r iedy - a až
oveta neskôr: husličky. Stále
jasne/fle 1om st uvedomovala,
ze umenie nemôfe byt pre mt'fa
v budúcno1tt Iba zábavou, ale
povolaním. A hoci &om v dievčenských r okoch ve(mt akt lvne
tíčittkovala v študentskom or chestri - pod vedením dirigenta Frantl!ka Veselku, alebo
c~s tupovala sólovo 1 klavtmym a organovOm spr ievodom
hudobné/to
skladateľa
Emila Hábu. predsa som sa
rozhodla
iludovat výtva r nl
umenre v Brne. Zhodou okolnosti mojim profesorom sa st al
Zden~k Jurta gr af ik a maliar, citlivý človek a výborný
violončeli.fta
Založil sláéikové
kuat te t o a k omornrí orchester,
v ktorých som pôsobila počas
celycll št ridír. Hudba a výtvarné 11menie mi takto splývali v
jellett celok. Pn návlteue vý ,,tav mt pred jednot livými d le lanlt :nela hudba - a keď &om
hrala, vybavovali 1a mt pred
očami obrazy, k t or 6 som efte
ne•l Jká:ala vlit varne zachytif.
Sníd to bolo kvôli nedostatoč
nej vrítvamej zrelosti •••

Po
ndvrat•
•
Tolitlttl k•
vznikl() Talian~kt eappriecio •
K t oittom husrových 1kladtelJ
1om Uičala príkladat grafickl
liatu, z k t or Qch Rimaka largG
a Jesennl r equiem predstavu jú
spomienku na bohotstvo taltart"'
1k~ho umenia t1 intfmn• eit ovl
::áiltkv. Moje dalfi• cesty d()
zahran ičia viedli c~ : Nemecko,
kde mt 1111 k af dom krok u zne ..
la hudba Bacha, Beethoventt,
llaydna, Mozarta, Wagnera ....
do Sovietskeho zvl:l:u, k orrkrlt ..
ne do Leningradu, k torý aoflt

s.

J.
Bac11: ..Fagv" Eulierovej ( 1969 ) .

od K.

Po Hridiacll som pokra~ova
la L' samostat nej výtuarnej
pt act a stlčasne som vvučovala
11a lzudobttej !kole hru na huJ·
ll!, hudobnú výchovu a &pev.
Vtedy $Om Ba začala :aober at
mySlienkou, ako stvdrnlf hudbrl Pred očami •a mt zjavovnlr kresleneJ postavy Paganini/to od Frantiika Tiché/io, hudobllé zdttsra a figurálne 'ko'll·
po;icie Plcussa a Emrla Filu.
Po odchode do Bratislavy st
t•roja cýt vamá práca vyž iadala väéirnu voCnéllo času, a t ak
.~Olli
aktr vn y hudobný život
musela odsunút do ústrania.
Iba niek edy som sa strett1vala

spoznal a ltudený, tlmnO, • ct
snehovOm! f ujavicami. Na ntJ•
brd! Nevv som v o vetrt po ..
čula Soa takovičovu Leningrad ..
aktl symfóniu. Pod doj mom ho ..
rúcello Gruzfmka a Arml nsktl
vzttikl a zase litograf ia 1 tt4·
zvom Hustovrí T(ooncert Arama
Chačaturlana. V y t vor ila 1om i
grafickl ll1ty lnlpirovanl alo•
vettskou a českou hudbou : or..
ganový koncert Jt1na Ztmmertt
a Klauirny koncert Petra Ebe ..
na. Ttlžim výtvarne rozozvu ..
čat Sukovu Pieset'f 14sky, Suco
cllotl ovu Uspávanku, ale l jeho
Metamorf6zy. Keď zreali:ujem
čo 11ajvlac svojich vQtvamých
plánov, &náct mt moje huale
odpustia :ddnlivú neveru •••

la na ľod ogog lcké oddelenie
hudobne J &koly v Bratislave,
ktoru sa .la morlavala na pri·
pruvu učllofov t SU. Po zlúčeni
to hto ús tavu odcbadza no Konzervatórium, kde pOsobl po·
dnes. jeJ pedagog ic ké krédo &a
l Okladl! na dOvere medzi uči 
telom a žiak om. Jemným taktom, metOdnu pres vledčanla a
d ls kusiP citlivo modeluJe hudobné citenle mlad9ch fudl, pri·
čo m
na pomáha rozvoJu Ich
osobnosti. Svojim ~larlvým pri·
klodom pripravuJe Ich pre né·
rol'né povolanie ul!ltera alebo
v9konndho hudobnlka . Formo·
v1.1nle charakterov mlad9ch fu·
dl prostrednfclvom hudby &a
Jal stalo celoživotnou nép l ňou
a sobaraollzéclou. S prizna l!·

nou húževnatos ťou pohotovo
vedte !lakov k ch4pantu a In•
terpretovanlu hodnOt tradičné·
ho repertoáru l hudby 20. sto·
rol!la. Ako nad!len4 vla$tenka
orientuje zverencov k zasvllte•
neJ lnterpfiltácll pOvodne! domáceJ t vorby. Tieto zásady prtná!laju bohaté ovocie pekným
umlestnenlm !!lakov na rozlll!n9ch
sQ(al!lach,
Qspe!ln9m
uplatnentm
Jej odchovancov
rdoteraz m4 25 absolventov
riadneho !ltlldla a 4 dlal k4rov )
na poll pe dago_gtokom, alebo
reproduk čn om. Casf Je l poslu•
ohAčov prešla a1 na VSMU (Karabová, Tu21ni!ln ová · K o v 4čov4 ,
V. Kováf', Vlncourek ), kde št u·
du Jú k lavfr, alebo dlrlgen tskokompozli!n9 odbor.
·lk•

HU OOB Nf ! IVOT - d voJ tftdflnnlk Vydáva Slovkoncert vo Vvdavatetstv~
Obzor. n. p., ul. Cs e rmádv 29ta 893 38 Brs tlslava. VedQcl redakto r: dr. Zden
ko Nov áček CSc. Redakl!ná rade : Pa vol Bag in. tubomfr e1!ek, prom. bls t.
1\lofz Luknár Mll'l§ lurkovll! MArili Kl§oft ov6 Hubov6. Zde nko Mikula. dr. Ml
r hal Pelovl!lk lán Srhultz Jozer Sixta Boh umil Trnel! ka . Adresa redakcie
Vo l ~togradská 8 893 38 Bratisla va telefOn 592 37. Admlnlst r6 cla: Vvdavater
i t vo Ob: o r, n p ul Ce. armád y 29/a, 893 3e Bratislava. lnzertnd oddelen ie
'1orkllho 17 893 36 Bratislava Tl11l!l11 Nitri a ns ke tle l!lerne n. P.:.~ Nitra. Roz
~lrure
PNS
Ob1Rt1nllvkv predple tltefov pri Jima PNS u stredn6 ex
o dborne!
tlal!e
Gottwa ldove
námestiA
nRdlcla
tlal!e, administ rá cia
tBI IV 805 10 Rr&ttslavll Ob!P.dnávkv odbera tero v v zah ranl l!l prlllma SLOVART
1l! spo l LRnln~trAd !; ká ul l!. 1111 896 26 Bra tisla va. Cena ted ného v9tlal!ku
l - Kč, NeobiRdnllné ruknptsv 111 nevraca tQ
. ., t<>lCni'> c"l~lo · 4'i454
Re~lstr11l!nll l!lslo: SOTI 6/10

V.

RUDOLF MACUDZINSKI

Zo spomienok
V minulo m pokrač ova nf s po mienok prof. R. Macudzinského sme !lledovali za·
l!iatok jeho velk éh o t u rn6 so s lávnym huslistom Henry Marteauom, ktoré sa
zača l o v Alexa nd rii. Dnešný výbe r z cestopls ného dennlka prof. Macudzinského
p okral!uíe v spomienkach na flspeiné vysUípenia v Egyple a " .Palestfne.
D ruhý koncert v Alexandrii bol 18.
februára.
Možno i preto, ze bol
zrtedkavo daždivý deň, prišlo na koncert menej návštevníkov, nehovoriac o
tom, =:e práve v ten istý detí bol pčis 
ttarsky zápas, čo pre istú vr stv11 ludí
bolo oveCa atraktívnejšie, ako huslový
koncert svetoznámeho majstra. A tak 110
drtthý deň bola nálada medzi manželmi
Marteauovcami taká ..zamračená", ako
p očasie vonku. Na popotudt"íajšej ceste
do Káhiry som preto išiel radšej na
chodb!l elegantného rýchlikového vozňa a v tichosti som obdivoval k r ásy
egyptskej krajiny v delte Nílu. Na druh ý deň som precvičil vo filiálke lwdob~
n ého závodu Papaslatt všetko, čo mi
vytkol majster (no ešte včic§ml jeho
manželka) po do terajších troc11 koncertoch. Popoludní sme sktíšali sonát!l
od švédskeho skladateľa Emila Sjogretla
pre soirée na švédskom veľvystanect ve.
Totiž rodina Marteauovcov prijala od
kráľa Gustáva Vl. štátne švédske občianstvo, keď llenry Martea!l po prvej
svetovej vojne dal prednost štátnemu
občianstv" ne!ltrálnej k raj iny. Na stožiari jeho vily v seuerobarovskom Ltchtenbergu
odvtedy
viala
žlto-modrá
švédska zástava. Svédsky veľvyslanec
usporiadal hudobný večier ok, ako menšiu generálku pred slávnostnou recepciou, ktorá mala byt 23. februára. No
d eti predtým nás čukal ešte dm/tý káh irský kottcert. Majster si tzati vuprosrt
ltlLÍ koncertnú sietí, než na pruom vystt1pení v hlavnom meste Egypta. A tak
sme hrali v Salle Groppi okníhlej
miestnosti so sklenenoLI kopulou, k t orá
10 .,vojím efektným osvetlením (ideálnum pre bálové účely) pôsobila velmi
mOttdénne Program l.:oncertLI bol - po-

dla môjho názoru - zost auený ideálne:
Sonát a Es dur od Richar da Str aussa, só lová Cltaconna od J. S. Bacha, 111. kon cert od C. Saint-Sailr!Sa a výber z 24
Caprices od H. Marteaua. Snáď najviac
v celom :žiuot e som spomínal na 23. február 1926.
p redpoludnie som strá vil v spoločnos ti manželou. A bsolvovali sme prechádzku okolo vysoko položenej alaba.~
trovej mešity na vr clw Mokkattam, odkiaľ je pohlad na panorám!l velkomesta - až" k pyramídam . Z druhej strany
vidno kamenn(, pt1U. ktorá je pokrytá
širokou vrstvou bieleho praclw na
rozdiel od žltej piesočnej plani11y r ozprestierajúcej sa lc veľke j Sahare. Popolrtdttí som si vybral za ciel" atrakt ívny
park Ghezireh na druhom brehu Nilu,
kde končí Káhira a otvára sa rozprávkový po11lad na refaz luxusný ch hotelov, ktorým dominuje hotel Semiramls.
Večer bola už spomínaná r ecepcia 'la
švédskom veCvystanectve, na ktorej sa
zúčastnili osobnosti vt edajšieho d iplomatického života: syn kráta Fauda l.,
korwmý princ Faruk, d ve - šperkami obsypané - princezny a pestrý (i na oč1
rôznofarebttý) rad vys lattcov eu r ópskych
i exo tických krajín. Stredobodom večera bol koncert, na ktorom sme preclniesli diela švéd skych skladatel"ov. Po
polnoci, keď sa slávnosť pomaly konči
la, Mart eau mi oznámil, že doteraz neistý zájazd do Palestíny sa predsa len
realizuje ll najbllžšrch d ňoch . Túto nečakan ú rado st' vyst riedali d va d ni urýchlených vybavovaní v.~tupných víz d o Palestíny a nállšteva československého
kortzulátu neholloriac o zvyčajných
prípra lláCh na večerrtJí koncert v Por t
Saide. Ces t ou d o t oht o mesta sme sie-

dovall Suezsk ý p rieplav, ktorý má lfr·
k!l strednej riekv. V ostro fltej f arbe
ptílte pôsobí jeh o voda ne*kll modro. Ná§ konce r t bol u elegantnom Casino - Palace Ho tel, kde sme aj b!}vali. Dtia 26. februára sme opustili A/ri ku a vstlipili na nový svetadiel - Azi!1.

f el A uiv na nás zapôsobil približne
af·:o amer ické westernové filmu. Moja pn·á cesta vied l a do starobylej Ja{fy, ktorá Je takm er spojená s Tel A vi vo m . Jaffa leží na pobr eží Stredozemrtélto mora. Hoci má ideálnu pláž, chý ba jej prístau, a tak všetky lode kol v ili
na šírom mor i. Rázovitý dojem vo mne
zanechali putujtíce ka ravány t i av so
vzácnym nákladom pomarančov. Večer
sme sa zúčastn il i recepcie Ll riaditela
konzervatória v Tel A vive, na ktorej bol
prítomný aj star osta mesta a reprezen tant Spoločnos.ti rtárod ov. Ten nám rozprá val podrobnosti o llýlloji a perspektívach mesta. D,ia 27. febr uára bol v
meste tradičný maškarný karneval. Po
večet i sme si teda obliekli improvizované k ost ýmy a odobrali sa na miesto
slávnosti do efektne il!lminovaného
parku.
R árto sme pok račo vali v ceste d o Jer uzalema. Keďže v celej krajine bola iba jediná žel eznižná trat (až po severné mesto Haifa), poriadatelia nám
dali k dispozÍcii auto. Krkolomná ser pentínová hradská ttás zaviedla k tab!lli, označujúcej výšku hladiny Stredozem ného mora. Hlboko pod nami bolo zrkadlo vodnej ptocfly Mŕt veho mora. Ve če r ttás čakal k oncert v Jeruzaleme. Bol
vypredattý do posled neho miesta. Obecens t vo bolo kul t ivované a vďačné za
naše výkon y. Ráno sme sa vrátili d o
Tel A vivLI. Na počes( prof. H. Marteaua
bol večer improvizovaný koncert poslu cháčo v Konzerva t ó ria s naozaj int ere santnými výkonmi. V jeho závere predniesol majster Bachovt~ sólovú sonátu.
Poriadatelia akc ie ho menovali za čest 
ného prezidenta rí.~ la t•u. Da!šl koncert
sme mali 3. mar ca 1926 v Haife. Cest ou sme sa dost al i d o Nazareta, no odradili nás od prehliadky mesta, lebo pre
cudzincov t!l údaj ne nie je žiadna atrakcia. Z hory K arm el sme videlt záliv so
Širokou piesočn0 11 plážou, siahajúCOU az
po pevnost Akkon . kde začiatkom 19.
storočia zastavil Napoleon suoje južné
ťaženie. Ve čemý koncert v Haije bol
vypredanO a d oko nca 11el"a ľudí nemohlo vojsť do sály z bezpečnos tný ch dôvo d ov. V záverečný detí palestínskeho zájazdu sme absotvoL•alt cestu po už spomínanej piesočnej pláži medzi - Haifou a
pevnost"o11 Akkon Pou:ll!a sa aj al.:o atlt ostráda, pretože piesok je spevnený
drôtovou sie ťo!l. Osobitným po uole11ím
guvernéra sme sa d ostali na citadelu
anglického väzett ia pre depor to vaných
=lol:it~cov. Poh lad na väzenský duor hl boko pod nami t vo ril k rutý kontrast

Miroslav š ulc:

Blanche Mart eauovó a llen r i Marteau.
k šírke morskej hladiny,- zaliatej sln ~
kom. Celodennú cestu autom na juh do Tel Avill!l - nám spríjemnil r ozprá.c
vaním šof ér , ktorý pred t r omi týždňami
viezol po tej istej trati slávneho kla-<
vírneho vi rl!lóza Leopolda Godowského.
Náš koncert v hlavnom meste bol nie"
len vypredaný, ale i prijatý s velkým
nadšením. Ráno sme odchádzali k Sue:u
a v pod večer sme už boli v Kanthara•
East, kde sme prestúpili na vlak, vezúci
nás do Alexandrie. Tu nás čakal tretí
koncert v divadle Alhambra. Hrali sme
Lalov11 Spanielsku symf óni!l, Mozartov
Koncert A dur, Metancholicktí serenáo~
du od Cajkovského a Wieniawského Po•
lonéZLI. Palestínske koncerty boli veru
pre klavírneho partnera Ollela pohodl~
nejšie! Návštevnost dokumentovala , že
~>tedaj§í Egypt nebol ešte pripravený tla
náročtlé
recltálové
vystúpenia. Rátlo
sme cestouali do Ká hiry. Definitíumt
bodku nad a{ro-ázijským t!lmé sprauil
.. Concert ďA dieLI" ll slávnos l nej sieni
hotela National.

na moje turné
Spomienky
huslistom nemôžu

so slávorm
vietky
prlíemné strá nky živého styku s osob·
nosťou ta kéh o významu rovnako ne·
dávajú priestor pre detalln6 vykreslenie záž itko v, post rehov a zaujim11voslí,
ktoré s i l! lovek vybavuje i po rokoch.
Ak mal vlak čitat e r na pr iek tomu istt
celistvý obraz o jednef z kapitol z môjhu mlad istvého koncertovania, lak splnili svoj cier.
K on ie c
vyče rpať

l

Prvý zá1azd opery SND do

zahraničia

(K 100. VÝROCIU NARODENIA OSKARA NEDBALA)

u.
Dobový pohľad na A lexandri!l.

•
súfai Cs. rozhlasu,
časopisu Rozhlas a HŽ

Spoločná

,

Tri otázky pre vas
dostanú aj polro č né predplatné l!aso·
Správne od povede na otézky 5. s úplsu Hudobný život.
lažneí relácie, ktorá sa vysielala 14.
a 17. marca 1974:
l . Wolígang Amad eus l\fozar t - ope·
Otázky 6. súťa ž n e j relácie, ktOJ•A
ra Don Juan. 2. Alexander Dargom yžsa vysielala 28. a 31. marca o 15,20
ski j - opera Ka menný ho s ť . 3. Ri·
chard Strauss - symfonická báseň - hod. - v tejto relácii sme hovorili o
diela ch, k toré boli inl p írované Sha·
Don Juan.
kespearovou hrou Romeo a Júlia :
Mená výhercov 5. kola : dlhohral
. Na pišle meno veFkíiho f rancú zskejúce pla tne získali : Viera Slaneková,
ho skladatera, preds tavitela hu·
Krmanova 2, Bratislava ; Ružena Hrudobného romantizmu, ktorý je au·
čiarová,
Jilemnického 871/ 3, 031 Ol
torom rozsiahlej d ra ma ticke j sym·
Lipt. Mik uláA; Edu ard Ďuďa , hote l
ľ ónie Romeo a Júlia!
Váh 410/B, 823 OO Bra tislava - Vlč i e
shakespearovský
ná me t
Hrdlo Da niela Somorová , Sadová 2. Slávny
ožfva aj vo svetoznámom balele. •
454, 900 27 Bernolákovo. Vecnú préJeho autorom je vynikajúci soviet·
miu časopisu Rozhlas v hodn ole 100
s ky sk ladater. Uveďte jeho meno !
korún zls ka l Jozef PavúčP.k , Be r no iá
3. Prl beh veronských milencov zaujal
kova 633, 972 71 Nováky. Viletoi p iaaj geniá lneho predstavitela ruskej
li výhercovia si môžu vy po č u ť svo je
hutl t-·· "'11·•flite Je ho meno a pres·
ubfúbené skla dby v osobitnom konný názov skladby, venovaneí tomu.
certe na želan ie. termin k torého im
lo námetu!
včas oznámime listom. Okrem loho

Hudobný život

Kupón

6

Svoíc odpovede posielajle do 8. aprila na
ad resu: Cs. rozhlas, redakcia sym[onickeí, ko·
morne j a opernej hudby, Zochova 3, 897 11 Bratislava . heslo ,.Tr i olázky pre vás". ezabudn i·
te pripísal názov s vojej obfflbene j skladby a •
n a lepi ť ku pón z HZ.

..

Malé nadšenie nad československým
návt·hom pre pohostinské vyslúpenle v
r. 1924 prejavil aj riadite! barcelonského
divadla. Jeho n ázor Nedbalovl tlmočil
Kva pil v polovlcl decembra - po ďalšeJ
návšteve v Spa nlel sku: " ... Klá do l vyslove nt
podmienku, aby
pricestoval
as poň tenorista medzinárodne overe ný,
iná!! by naj odmietol nái zájazd. S Mai'ákom, ktorého meno poznal, by bol
spokojnf, a preto vám oznamuje m, že
som 1 nim u zavrel n ové dohodu, v ktorej programe je Mai'ák pre Janfka l
princa. Vezmite to láskavo na vedomie a zariaďle sa podfa toho! ... Musf me sa po stránke spevá ckej vylia ho ut.

!ll"' ll J • ,k,,
/uí.i •rk 1 ··w ut·o ), Lucl
1111la Klímová ako ~· ,wltlík (vlavo ) u
Oskar Nedbal. Pamätná fotografia z
predvedenia R!lSalkll v Barcelont •

Teda opakujem nič polovičaUi, anl
v menilfch úlohách".
Ešte začiatkom januára, mesiac pred
začatlm vystO.penf, nebola r ozhodnut&
otlizka obsadenia kňažnej. KvapU o dpo·
rúčal mladll Zd enku Zikov6, pôsobiacu
v Ľubfane. Zostalo pri Miná r ovej, ktorú
- na Kvapllovo zdesenie - musela dokonca prt premiére zaskočiť KrAsové,
pretože pre náhle onemocnenie Rusalky
- Sim6ňove j nastal presun ťiloh. Pre
Kecala sa na poslednťí chvflu z Národného divadla u volnil Jli'f Huml.
Koncom r. 1924 vyrazli Nedbal na č e·
Je 12-členného sťi boru s OI!s tov, z kto·
rých desať patrilo do zväzku SND, na
ďaleký juh. Dňa 31. januára už poberali
diéty v pesetách. Setrlio sa 1 tu. Sim6·
ňová , Novák a zrejme 1 TemnfkovA, ktorl úl!lnkovail Iba v neskôr uvedene!
Rusa lke, odcestoval! z Bratislavy až za
tSíždeit Nie je bez zau jfmavostl anl
stt·učný pohfad na ekonomické aspekty
záJazdu. O barcelonskom pt•ljme už bola reč, pre Madrid mali našl výhodneJšie podmienky - za 8 vystúpenf 65
tisic pese t. Až na Mai'Aka a Hnmla, mož·
no t Nováka všetci speváci ťičlnkovalt
tba za úhradu pobytových a cestovných
výloh (bratislavské platy Im ešte zostá·
vali ), pričom denné dléty boU vo výške
20 pesiet, t. j. asi 87 korilo. Nedá sa,
pravda, vylúčiť, že druhi poberali me·
nej, napriklad Tvrdý mal údajne len 10
pesiet denne. RežlruJúcl tenorista SND
Po láče k, ktorý okrem komedianta v Predanej neveste robil aj Inšpicienta a Mi·
Jol Horský (mal na starosti ešte prevádzkové záležitosti) počas š pa nielskeho pobytu dostali prfplatok navyše. Kvapil a Nedbal mali fixné honoráre - teli .
výška sa však z dobových záznamov nedá zistiť. Marák spieval za honorár 1200
peslel za predstavenie (5000 korón),
Huml doslával mesačn ú gážu 10 000 korún. Ubytovanie v Ba rcelone pre celt
súbor člntlo ll 000 pesiet St\bor sl musel pla tit l celý rad dt•obno st! - o. 1.
tlačovú <;lužbu a tiež klakul
(Pokračovanie v bwiťlcom ~fsle ••

