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Cena 2,-

v drioch 6.-&. mója t. r. bolo' " Moravanoch pri PleUa noch trojdňov~ stretnutie mladQcPt muzakol6goo, ktori sa stretli %4 učelom lflllieho
.~ ~hlrior:ama a ras(t, marxistickej hudobnej kritikv. Seminóra sa zúčastnili i vedúci jednotlivQch sloverukúck hudolmQch infHtúcil a n4rnulrtik mi11rstra lcultúrv SSR dr. Pavol Kouf (tla obr. vpravo prt p_rejave).
Snlnlky:. J. VrlJk

III. seminár mladých hudobných vedcov a kritikov

MORAVAN 1974
Ak by som mala

vysloviť celkovt doJem z troJdňové
bo 16.-8. máJa t. r.] moravlanskeho stretnutia Kruhu mia·
dfrh muzlkológov pri ZSS. ast
bY som podčiarkla tieto slovl! ·
bodal by sa dobrá teoretická
priprava, bystrosť lísudkov v
p~ednesených
analtzoch hu·
dobnfch diel, brit kosť pera l
kv ll!a, myšlienky väčšiny re
rercntov zmenqo na pravidelnú
hudobno kritickO prAcuJ Bárt
by u chvályhodná amb!cla:

dokázať z roka na rok stOpa·
Jucu úroveň referátov na se·
mlnároch zúročila kvolltattv
nym rastom v oblast! hudobneJ
kritiky vObecl Mlad!, ktor! so
stretávaju nwlen v Morava
noch, ale este časteJMe na pd·
tla Zvl!zu slovenskych sklada
tefov, do:.tall Jedtnečníi šancu,
ako snáď ani Jedna generácia
absolventov
hudobneJ
vedy
pred nimi: niekto sl Ich povšl·
mol, nie 110 anonymnými ,.promovanýml muzikológmi", ktor!

sa mu&la prebU k svoJim cielom overa hťifevnate!!lle, cez
vllčšle pr&káfky, niekedy verké zákruty. Jedno 1 druhé m6
svoJe výhody. Nehovorme o negattvach. . . Veď čl mOle byt
na škodu mladému človeku, a'k
skúsi plávať - hned zo za·
člatku v trochu ~lršom ko·
ryte záutruov, problémov. no
v9ch úloh, než stl len tie spe
clfic ké? A na druhe! &trane
kto by nedoprial kole~om po
zornosť a sústredenosf, aké sa
Im venuje, Interes zo stran~
kultúrnych rubrlk, ktoré sa čo
raz väčšmi obracatú al k bu
dobnel problematiko - a teda
k šlrlllemu okruhu autorov?
Spoločenskú
adresnosť svotel
práce sl - mysllm - uvedo·
muje vllčslna členov Kruhu
mlad9ch muzlkológov. Odráža
sa to al vo for mulovani Ich
pobradov na hudobné diela. A
napokon - vedie Ich k tomu
at Iniciátor a vedGcl semlné·
rov: dr. Zdenko No-.AI!ek, CSc.
ste, pofladavka po hlbšom
teorellcky preclzne formu
tovanom hodnoteni je l. r ea k·
olou na doJmové, subjektlv ts
tlcké analýzy nedávnych ro·
kov, 2. prirodzenou tOžbou nielen mladých muzlkológov ,.zvedečtiť • budobnťi kritiku 11
estetiku, ale 3. l prirodzeným
postupom
vývoja osobnosti
ktorá sa vyvlla od prečftané·
bo, k prežitému, premyslené·
mu, nebojfm sa povedať : l k
jednoducho (nle ztednodu§e.
net] povedanému a napfsané·
mu .. . Mysllm, že ak sa dnes
neustále zdOrazňuje apel na
spoločenskd zaclelenosť krltl
ky ako takej, netreba to cMpaf ako návrat k pdhel pro·
pagácll diela, Jeho programu
čl obsahu. Spo jlt vysokO od·
bornost, ktorá tu Je, s luds)!ou
zrelosťou, ku ktore1 nemožno
dospieť Iba formou !lkolenl a
seminárov, snafl t sa svoj !!Ivot
- nielen odborníi prax - na·
pájať zo všetkého umelecky l
Tudsky kladného, postaviť sl
vysoké kritériá nielen voči
Iným, ale najmll vo.čl sebo, rovnako dOsledne ako na obsa hu
štt\dlf a člán ko v pracovať a t
na Ich forme (vždy, nielen na
o;cmlnároch ]. brať pou čenie z
vývoJa teoretického, estetické
ho a esejistického mvsle.nla
nielen v oblasti hudby - to IA
teraz uloha, ktorá mofno znie
mentorskv. no menej sa budP
takou zdať, ak sl fu prlsvoJfmR
všetci, čo predkladáme svoj ná
1.or na verAJné fórum, t9m viac
- prr!d oči l.ititlela.
N tc te cielom tejto tívahv bi·
laorovaf. kto ako sa
prezentnv.tl v Mor.wa noch To
napokon v zilvere scmln4ra ocl·
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Zaslúžilf umelec

L disl v Holoubek

Jalliltlnt llok f!laket hudby nttl ma apomJnaf: laafrohfiho
.. rCMIIiHa nali do N6rodD6ho divadla Y Prahe Da predsta·
Libule. Ul Ytedy ma Smetano•a budba fasci novala !IMfa spomienok matky, -.yddal aom v napäU sl edon ť tak·
•r cel6 predslnenla. Potom - ul -. TrnaYe - DYoi'ákovo
Sleuask6 tance ., podan( Cesket filhar mónie: to bol zUitok
•aabudnutelný. Neskôr, u! dospievajúci, zoznamuJem sa s DO·
111 l!eakou hudbou. }08ef Suk a m6J neskorlf ui!ltef na MaJ·
IINflkeJ ikole Vftezslav Nov6k, to boli pre mňa majstri nad
•Jitro.-. A lo som uf spoznbal súčasn lí európsku modernu!
VIle som ta od nich aaučil, aJ od Oslrčila, Vycp61ka a Iných.
l aajstrami l!e keJ hudby som sa s na!ll d r!af krok Y ume
INUJ trovnl aJ na Slovensku. Ako dirigent som Interpretoval
nla leb diel - spomlnam si najmä na moJe prvé predve·
Smetanovho cyklu Moja -vlas( ., r. 1945, na }enlíčkovu
Jej ,.alorkyňu, Lt ku Bystrouiku a K6ťu KabanoYOYú. Ako po
ai11Cb6 č sledujem aJ súčas n é dia nie y česke j hudbe, obdiYU·
le• bohatli žatvu nových diel a si6Je sa rozra11tajúcl po čet
. . .•fch mladých ~;kladatefov . To Je dôkaz, le česká hudba
ll ttoje poprednfi miesto -. e urópskom l vo aveto-.om konlide dril: a lo nie len vďaka skladaterom, a le aJ vclaka vý·
•••n9m umelcom - jednotlivcom l kolekllvom, ktorých kva

••le

•••le

Ilir 16 •llobecaa uaqba.o6,

znelo - 1 vo welml liOZ~
t6ne - 1 ttt Jeho wedáce)lo
Bolo to stretnutie n1 vysoke!
odbornat tlrovnl v referttoch
striedavo ,.silné• v lahkostl
myilllenky l pera. sla b!lle ••
voJne! diskusii. Akoby mlllf
prevzali tradlclu mlčanlivosti
na verejn9ch r6racb od svo·
Jich staršfch kolegov. A pritom
- ted nl 1 druhi ma 111 vera dob·
r~d1 ndpnt.ov, no ro\•nalto veta
záhran Možno vše l kým veko·
vym kato~óriAm te fllžko pre
~koči( hranice oficióznosti. aké
Sitllll nasadzu fO IDO SVOII,m Čl ·
nom l stretnutiam. 1s1e l:)udú
so mnou všetci sllhl11sl ť keď
pripomeniem
čerstvý
lávan
humoru, odstupu od veci. ak9
prln osol do Moravian zasl
umelec Jozef Gre§ák. Odrazu
bolo o čom hovorlf, p 9t a ť sa
- boli sme bez zábran, lebo
ani hlavný aktér leb neposta·
vil okolo seba svotou dôleflt oo;ťou. Pravda, ka!dé osobnost 1«
In á č
povahovo l mentálne
ustrojeoá a z Jedného prfpadu
nemotno dávať recepty: ale by
sa vhk podarilo v .,dlskus
nom" bode pokročlf da let pre budacnost by to bol ďalllf
kladn9 moment, ktor9 pote l
nielen organizátorov. host1, all'
predovšetkým san1otných auto
rov diel.
e už tradlclou l to, že
emlnáre stl prizvan! poJ
prednl stranlckl funkci oná ri
011

pracovnlcl MK SSR, estéti. hiS·
tor cl. muzlkológovla rOznych
odborov. Tohto roku otvoril ak·
clu námestnlk mtnlstra kultOry
SSR, dr. Puol Koyl. Hovoril
o o tázkach s(!časnel problema·
tiky kultury, pričom sa zvlá!.(
zaoberal oblasťou marxistlcke t
kritiky, let sťičasného stavu a
perspektlv, ktoré riadiace or·
gAny vidia najmä v nafmladše1
generácii.
dr. S6n ~lbouk, DrSc ..
riaditel
Umenovedného
Oslavu CAV predniesol referát
k niektorým otázkam metodo
lógle teamovej práce v estetl·
ke. Zvlášť zau1fmav6 boli tie
pasáže jeho prlhovoru. kde
zdOrazň oval, fe .,Ilie t• molné
hoYorl( • ntellckel [u•kt:li mi·
mo aoci6... J". Z toho vycbA
dzal 1 pri formulovani názorov
na problematiku demokratlzá
cle umenia. Jeho refarát ne·
priamo nadvllzoval na prlh ovor
dr. Pavla Koyša, klorf rovna
ko vyslovil požtadnvku nezla
vovanla vvsok9ch kritéri! na
umelecké diela s(!časnostl . 7
toho. ako povedal dr. Sabouk .
vyplýva jednak Oloha pre tvorivých umal cov, ktorl musia
hfadaf nielen nové témy. ko·

noc.

rdponduJ(lce a.a llvotcm 14·

Kčs

č un6ho člonka , ala l
nov'
apôsobv vvtadrovanla, adekv4tna 20. storočiu. 'a druhe! stra·
ne: vyš~la miera ätyllzácle t'IHl·
r stáť za obhajobu krltlkv t
pochopenie publika, ak sa tedn á o dobré, hlboko fud-;ké,
1deovo vv oko moráln!l um enie. " Ak ,ods tatou realb mo povedal dr. Sabouk - l• ,,.
modelo-.anie a,olol!eavk6b n pohybu te k, aby a nallo -pre 1!1,..
veka 'Východisko. pod.etatoo ao•
ol11istlckliho rea U~ mo l• l brl•
danie IIOYých IPOeObOY ~Ob?"B •
111"Yani1, ad.ekdtiiJCh 20. atn·
roi!lu". UmeniA 1e poučené 11·
votom. lebo kladn9mt. záporntml, ja!<nýml a temnetsiml
stránkami. Umenie dneš ka prlhllada!Gc na vonka:šl l vníitorný svet človeka
musf
bladaf pre Jedinca l spoločn o s ť
to, čo ho po ava dopredu, čo
ho nenechá v krlze. Príspevok
dr. Sabouka bol náčrtom ne ·
!lporne zau!fmav6bo estatlcktl·
bo snaženia.
r. V. M•Jeratk z PF UlC
predniesol na semtntrl rt ·
fer6t k nlektor~m aktutlnym
problémom hudobne! alcusUky,
kde sa zam~!lfa l nad typmi novtcb akustických signAlov, nad
tromi aspektami dorozumieva·
nla v hudbe a pojmom organ!·
ztcie hudobného materiálu.

D

Doc. dr. Sliva Sabouk, CSc.

Snlmka : J. Vrlflc

Vepilógu

mOJbo zamyslenia
nlekofko stručných poznt·
mok, ku ktorým napokon do~IJ
l organizátori podutalla a 1•
ho účastnfcl na základe viac·
násobných skíisenosll: u!ltoč·
nost podoi>ných stretnutf bude
očlvtd.nej!lla, ak sa premenf v
denna - prepotrebn11 - pub·
llclstlckt1 a odborno-krltlck6
prax, náročné pol!ladavky tra·
ba vznle ť na v~etkýcb členov
Kruhu mlad9ch muzikológov,
aby sa vystriedali v referátoch
v!!dv nové tvtlre a os obnosti,
roz!1rlf paletu tém 1 na tvor·
bu lnterpretačnu
nlelrn
kompozičnú, a
tak pomáhll f
ZSS 1 SHF propagova ť. hodno·
tlt a skúmať l generácie slo·
venských Interpretov - na dru·
hal strane: ne.~abudnOf, b krltlkn lnterprelácle Je ešte stt•
le naJfladane!'ou a nalpotreb·
nejliou, pretože l ce.z ňu mof·
no prlblffl( dielo, autora a po·
hlad na slovenska hudobnO
kulUiru, využi ť rôznorodé profesi onálne zameranie Kruhu
mladých muzlkológov a .,pri·
tia hnuť" do aktlvne! práce l
Tudl z rozhlasu, televlzle, ktor1
by mohli odborne a poul!ene,
na základe vefkých skíisenoc;tf
hovoriť o ~peclflkách hudob·
neJ publicistiky a odborne!
prtcl v týchto masmédiách.
napokon - nie na posled·
nom mieste - treba po·
kral!ovaf vo chválvhodnom čl·
ne
vydávania
referátov v
zborntkoch. Za prvf patri vďa·
ka pohotovému SHF. Vysok6
o rgani začn á , odborná priprava
moravlanskeho seminára, lebo
vedenie stálou osobnosťou t~ m vytvorenie IsteJ kontinuity - le ololen člnom, ale l
perspektívou. Mnohovýznamovou - ako sa napokon podrob·
ne orsalo u! v y~~le. •

A
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kritík

V dloch 17. UJ. - 7. IV. t. r . uskutoi!nll spevic.lcy sbor L61)nfce 18 koncertn vo
Walese. Z oltlasov krlt1k - na yYsttpenla n6iho popredného telesa - yYberáme:
.,Zbor, ktort nl!al noJe turn6 po Walese v Tredegarskef Robotnfcket die, pred•lnuje nlallo tplne osobitO. Ja len samozrefm6, Ze vyseri velmi pôsobivo ul rodovými krojml, ktor6 !Dali na 1ebe jeho členovia, ale ovela díllalltejile te to, že spev
vyznel takisto YJnlkajtcoJ To, !lo odliiuje Učnicu od ostaných podobných telies.
le hudobu' salnteruovanost programu, do ktorého je vložená 1 určitá myillenka.
Je In fudoYosf, ale zredukovan' na minimum. Do programu dobre zapadá at prehliadka zboroveJ tl'orby niektorých skladatelov 20. storočia, Keby zbor vynikol Jen
skladbami domácich aateNY, l tak by to lllol ,.lornbodaf ni!er. Ale Lii!nica navyie roninala pred paahulllftal llrokt lk61a IDUrlJalo•el tl'orby. To je diikazom
rozvetn.aeJ obrazotl'on•tt a lallkef technleket kontroly dirigenta S. Klimu, ktorf
dokhaJ •ynalluan fe.....,.at prffdliY6 bl ..y a ebfavif priestor l pre minlat6ru ."
Swtt11 Wales Argus, 21. III. 1974 (KENNETH LOVELAND]

Hold

českej

Nedávno sme malt vzácnu prfležltosť,
sl zopár komorných dychových
skladieb v cykle Ceské večary , ktorý poriada Mestský dom kultúry a osvety v
spolupráci s čs. umeleckými agentúra·
ml Slovkoncert a Pragokoncert.
PoduJatie bolo 29. IV. 1974 v Sttldlu
Novej sc~ny a prispelo k oslavám Roku
i'eskef hudby. Bratislavčania prlvltall
Cesk6 dycbod kvinteto, ktorého kon·
cert oživila recitácia Jli'fhG Bedn6i'a.
Mladé české teleso pozostéva z flautls·
tu }ha Hecla, bobollstu Jii'lho Kania ka,
klaviristu Jlrfho !hengla, Mlloi Petr hr6
na lesnt roh a Jozef Slanli!ka na fago t.
Umele! sa predstavlll rannou klasickou
skladbou Rosettlho-R61li!ku ,.Dychové
kvinteto Es dur". Publikum ocenilo vynikaJúci výkon súboru, ktor9 predviedol
skladbu preclzne, s dokonalým vystlbnutťm jasného, vzdušného charakteru
a
pravidelného rytmu d iela. Treba vyzdvlh·
n Ot nafml! vtkon flautistu Jana Hecla
a hobojlstu Jii'fhG Kulaka, ktorý doko·
naJe splňa funkciu ,.prlmárla" v súbore.
Všetci č lenovi a kvinteta matti vysokt1
v ypočuť

hudbe
technickú a umeleckO kvalitu, čl ul! ako
jednotlivc!, alebo ako súbor. Presná sú·
hra a adekvátny umelecký v9raz charakterizoval! l predvedenie Stamicovho
,.Dychového kvarteta op. 8" a závereč·
né dielo hudobnej časti večera ~ fa·
náč kove dychové sexteto ,.Mladosť", v
ktorom účin koval a 1 bas klarinetista An·
tonln Nechv6tal. Zaradenie tohto diela
do programu považujeme za velmi šťast
né, pretože novšia hudba svojim temperamentnS'm rytmom a modernejšou
hormónlou, čl Inými kompozičnými postupmi te bUzka mladým rudom, ktorf
opllť tvorili vä čš inu publika. Janá čkova
skladba so páčila najviac. Je to l zásluhou perfektnej Interpretácie CeskS'm dy·
chovým kvintetom.
V poetickeJ času ve č era odzneli Qryvky z Msnlckef poémy " Máj" od K. H. M6·
ebu, z Nenalovho ,.Edlsona" a z ,.Paplrového Moj!Ha" od Petra Beuui!a. Re·
citácia Jli'fho Bedn6fa vhodne sprltemnlla stretnutie Brati slavčanov s čflsk9·
ml hudobn9m l umelcami.
V. KORECKA

Z domova
v dnoch 23.-26. aprl·
l a 197• sme v Bratisla·
ve a v Košiciach prlvl·
taJI Státne hudobné dl·
vadlo Stefana Macedón·
akeho zo Sofie. Na NS
uviedli bulharskQ ope.
retu Asena Karastojanova Bulhari za starých
čias (23. IV.) a v Koši·
cia ch známu operetu F.
Lehára Zem
ťlsme vov
(25. 11 28. IV.). Umelecke vedenie divadla prljlll
23. IV. t. r. n4mestnlk
ministra kultúry dr. O.
J.•cz (vid !oto].
V dňo ch 5., 8. a 7. apr!·
la 197• bola v Humennom krajské s6taž hudobných odborov ĽSU z
V9chodoslovensk6ho kra.
fi. Očastn!cl krajskeJ sO·
ťaže boli srdečne prlla·
t! a vzorne sa o nich
postarali
funkcion ári
strany a spoločenských
organizá ci!, ako aj prll·
covnfcl školstva a kultll·
ry v Humennom. Vytvorlll ú.častnlkom sťlťa~e
vhodné podm ienky, 11by
sa mohl! venovať svoje!
zodpovednej précl v por otAch a pod., začo Im
patri naša vďaka. Pracovať
s tak9m cltllv9m
,.nbtro}omu, ako 1e ludsk9 hlas, nie fe i jedno·
d uché. Radosť 1e o to
"ll č§la, ked sa ,.mraven·

Kyticami kvetov prlvitali BrattslavCtmta dila 3. mfija t. r . v hlavnom meste
SSR Kra.mojarsk(j súbor sibír skych tallCov ~o ZSSR, laurec!ta medzinárodnej
sútaže. V rámci dvojfOždňov~ho umeleck~ho turni po CSSR vystúpilo
teleso aj na ja visku Novej scénv.
Sntmka: CSTK

ny zo Samorlna. O diele
prehovoril národn9 ume·
lee E. Suchoň, ktorý aa
tílčastnll predstavenia.
Sú ťažný

cyklus o cenu
Beethovenovho
Hradca
pokračuje XV. ročn lk om .
V tomto roku aťlf a žl a
huslisti z CSSR a z Ka·
tov!c (PĽR l. a ktorými
Hradec
nad
Moravlc1
udržuje dlhoročnú. druž·
bu. S6ťaž! sa v troch ka·
tegóriAch vo veku od 18
do 30 rokov. sntaž !;ll
uskutočn!
v dňoch 17.
Vl. - 22. Vl. 1974 v Ar·
máduom dome
mosta
Opavy, pretože rekon·
štrukčné práce na Cer·
venom zámku v Hradci,
ktor~ bol postlhnut9 PD·
žiarom, sa doposteT na·
skončili.

Snlmka: CSTK
i!!a"
práca
pedagóga
ohodnoti ocenením žiaka
v stlťažl. Tetto radosti zo
svotef obetavet práce sa
dočkala at učltelka Vlk·
tória Lehotská z ĽSU v
Prešove. jef traja ~!act:
}!ina Stotková, Karol Cočo a Beáta Simoňáková
sa umiestnili na l. mies·
te a postúpili do národného kola. Hosťom na
ki'Bfskel súťaži v Hu·
mennom bola doc. Anna
Korloska z VSMU v Bratislave. ktorá kladne bod·
notlla snahu pedagógov
ESU na východnom Slo·
vensku. A1 ked oblast
sólového spevu te na Judovfcb školách umenia
e~te Jen vo v9vofl, treba dúfať, že podobné sťí
faže sa !ilanú podnetom

pre

dalšlcb

u čltelov

Ľ~U. Okrem Prešova sa

v Humennom predstavili
volmi dobrou 6rovňou oa
;>oli speváckeho umenia
at r.Su Košice a Levoča . Z11vtšenlm súťaže v
Hum~:~nnom
bol koncert
vitazov - 6. aprtla t. r.
l Sonia Bern6thovt)
ĽSU v Samorlne usporia·
dala zájazd do SND na operu E. Such oňa
Krútňava. Skola zakťlpl
la celé predstavenie ( 24.
aprJia t. r. ). Je to u! 85.
záj,zd do SND, ktorý poriada ĽSU v Samorfne od
svojho založenia, a to
nielen pre ~lakov, ale l
šlrok9 okruh záujemcov
z mesta. V zátazde bol
dvads aťtlslcl
návštevn!k
noše! prve! opernet sr.é·

DevllfčlenM1

porote zostavenej zo zA.
stupcov vysokých škOl
múzlck9ch umeni 11 kon·
Zflrvatórll bude predsedať dr. Alexander Plocek
(AMU Praha l. Z bratl·
slavského Konzervat6rlll
z trledv pror. V. Kofln·
ka sa s (lfa že zúčastň u 1\1
poslucháči: Pavol Lehenhardt a Oliver Dohnányl.
V budúcom roku na odpo rú čanie
Ministerstva
kult6ry CSR' sa bude sú·
ťa žlf v odboroch viola a
čembalo.
}. PRAGANT
Slovenský ludov"9 umeleck9 kolektlv hosťoval
vo Francúzsku už po
~tvrt9 raz: 44-členná skupina súboru uskutočnila
v dňoch 22. januára 19. marca t. r. 52 vystt1penl, ktoré videlo 37 000
divákov. Podla ohlasu u
obecenstva, al z množ·
stva kritik v tlači mo~
no zátazd kvallttkovať
ako úspešný. O úsJ>echu
svedč( at nové pozvanie
S~UK-u
do Francllzska
na 30 vystt\penf v novem·
brl t . r . a na 30 vystd·
penf s 20-členn ou skupinou (vo februári budd·
ceho roku l do mlflst 11

men!ou ka,acltou ••l a
menilm!
tavlskovfml
priestormi.

Na

Ľadovt

pracujete?

Akola umenia v
Novtcb Ztmkoch oslavu·
te itvrfstoročle svotet
existencie. Pred 25 rok·
mt tunatšt Mestskf bu·
dobnf Qstav po!itttn!ll
ako
HudobnO
školu.
Umiestnenie školy bolo
oevyhowtťlce v malých \)lvnlčnfcb mtest·
nostlach. Až v minulom
roku sa ko mpletne adap·
tovala vttč!lla
dvojposchodová budova, ktor6
spl ňa d obrO podmlenkv
pre výučbu. Na CSU v
Nov9ch Zámkoch sa vv ·
u ču Je v odbot·och: klavfr.
husle, akordeón, spev a
výtvarné umenie. Al za
sťažených podmienok
v
b9valet budov&, škola
dosiahla pekné výsledky
- nielen v rámci vyuč:J·
vanla, ale at oa rOznych
akciách (~lacke koncer.
tv. programy k oslavám.
akadémiám,
v9stavám
atď.). Pre pomerne znač·
n9 počet ~lakov prlfa·
t9ch na Konzervatórium
v Bratislave, udelilo Kon.
zervatórlum našej škole
pamlltoťl medailu ako
ocenenie fei pedagogtc·
kel činnosti . VIacer( žla·
cl z klavfrneho, spevác·
keho a husfového odbo·
ru sa úspešne zúčastňo
vali sdfa~r. účinkoval! v
rozhlase 1 v televtzll.
Podnecutťl co
na prácu
školy pOsobf dru!ba ~
ĽSU v Leviciach. v Nlt·
re. v Suranocb, v. Stdro.
ve a natm!l v Komárne:
stiťaže
v rámci telte
družby stévatd sa prlle·
~ltosfou pre overovanie
sl kvalťt !lakov l vyuču ·
tdclch.
Jubllutťlca
tSU v Nových Zámkoch
spolupracuje at • DO pri
propagacu
koncertov
vUnel hudby.
VOJTECH CIIDJ:A,
Nov6 Zámky

čom

.• • odpond6 zultlllt
amelec. budobnt skla da·
tel Josef GreUk:
- Réd by som dal "na
papier" svoje myšl1en~y
o hudobne! kinetike, z
ktorS'cb vychádzam
v
kompozlčnAI orá cl. Ole·
lom, Inšpirovaným te6·
riou
pohybu",
ako
orazákladu všetkého dia·
nla v živote l v umenf.
boli mote kladne prltaUi
Amtby. (Pozn. red.
NPdávno Ich s veJkým
ohlasom uviedla a t Ces·
ké Cllharmónla s Bystrf·
kom Režuchom.l Ktovlft,
možno ťisllle o novt !it~l
nazvem .,améblzmom" ..
Mám pred sebou nlekolko osobne v~znamn 9ch
udalostf: V dňoch 16. s
17. januára b. r. uvedie
SF l koncert ne l
molu
operu Zuzanka Hraiko·
vie, skomponovand na
Hviezdoslavovu
báseň .
Bud Ocl rok osláv! Státne
divadlo v Košiciach 30.
v9ročle. Pr! tejto prfle·
fi tos ti bude l t~remléra
motel opery Neprebude·
af. Dielo te Inšpirované
známou Kukučfnovo u no·
velou. Nedávno mala v
oražskom ND prehrávku
opera Rozárka podla PD·
vledky VIncenta Slkulu.
Komornetšte ladené ope.
ry -- Zuzanka l Rozarka
- sťi prelo~eoé t do an·
gllčtlny, Prejavilo o nl'
záujem zahraničie. Pr11
cujem na cykle š!esttr.r
symf(mlf: organovej, ko
mornet. vokálnej, klavfr
net,
elektronicke!
11
akordeónoveJ (s btcfml
néstrotmll.
-r-

SKOLA A HUDBA
Pri prflelitoatt 10. Yfroi!ia Of811DiiO'YIDia yfChO'Ynfch kOn•
certO'Y ame ,o~tadali ndtceho umelecko-usporladatelsk6ho
CN!boru MDKD v llrattela•e - s. Leopolda Kara[1,ta o
zhodnotenie doterajlel ,r6ce • tejto "blaetl:

•

Skoly a pedagógovia. vyhudobnú v9cbovu, vf·
tajťí vfcnovné koncerty a po·
kladajťl Ich už za samozretmf
doplnok
vyuč ovania
podla
osnov. Kedl!e sa výchovn9ml
kQJlcertmt súčasne pint at pro·
!'ramová llnla s6easne1 v9učby
- so zdOraznenfm praktickeJ
časti. treba chápa ť realizáciu
výchovných koocP.rtov ako or·
ganlckťí sOčasť v9učby a v9·
chovv.
• Mestský dom kultťlrv a
osvety za desaťročie zorganl·
zoval 1463 výchovn~ch koncer.
tov pre ~lakov ZOS. SVS a od·
borntch škOl, čo predstavova·
lo 67 tém výchovných koncer·
tov, ktoré absolvovalo 482 376
žiakov. Natvllčšl počet koncertov sme realizovali v roku
1972 - :!08. Zúčastnilo sa leb
70 791 žiakov.
• Dramaturgia výchovných
koncertov sa, pochopltelne, ttef
učujúci

vyvlfa. Postupuje od tednodu
chého k zložitejšiemu a snaž!
sa eo natpružnefšle podchytil
hudobn9 v9voj, a to po strán
ke tnterpretočnel 1 kompozlč
net.
• Hlavným cterom výchov·
n9ch koncertov te - ako som
už spomtnal - prehlbtt a do·
plnft oraktickS'ml uká~kAml YY·
učovanle
hudobne! v9chovy,

Výchova

umením
Preto Ich možno kvallflkova t
ako orgaolckQ a nezastuplt&l·
no súčasť vyučovacieho proce·
su. Estetlcko-výchovným záme·
rom v9chovnýcb koncertov 1e
priprava žiakov na to, aby al
po absolvovant škols ket do·
cbádzky boli pravidelnými 11
Informovanými
névštevntkml
koocertn~ch pod.utaU. Zlal. kon·
certy sa neuskutočňu td vždv
vo vbodn9ch. esteticky plne vyhowfúctcb priestoroch. Toto
nemOfeme vvrtešlf samt. Zatlaf
musfme maximálne vyu~fvať tlo
priestory, ktoré sd ako-tak vy·
hovut6ce a pre nás doslahnutelné - koncertné sieň SF
velká hala PKO a zévodnf klub
Vernosť ChZJD. Oo predstavute naJväčši problém v9chov·
ných konrertov z hladisk a
MDKO! V prvom rade lt tD u.

ilostatoll ems J)rf atriei!aní llr"&J
medzi dvoma koncertami. Vzni·
ké nadmernf rucll a nervozl·
ta. K dalšef nepnjemnostl do·
chádza vtedy, ked vystuputú.cl
umelci v poslednet cbv1ll mu·
sla odrteknut svote ťílllnkova·
nie a Slovkoncert rtchle h1ad4
náhradu. Co sa tfka n4v!ltev·
nfkov, niekedy (z dopravn9cb
dOvodov ) pr(da trieda, Ili lko·
la oneskorene, čo mO!e mat
neprlazntvt vplyv na llasovt
plán ďalšfch koncertov. Inoke
dy by nezalkodflo, keby sa pe·
dagógovla v!ac starali o dlscl·
olfnu.
• MJUe! sa na v9chovnfcb
koncertoch formuje v kultftrne
vyspelf obecenstvo, letorA
aspotl uspGrladatella tak dft·
talťl at po opustení škol
skýcb Javte sa bude vracať na
miesta krésnycll umeleclrfcb
zážitkov. SpOsob
uv4dzanta
uzavrettcll tavlskovtcb celkov
poklad6me za spestrenie kon·
certov, ktortm sme teli chceli
urobi ť e šte pnfdl!ve!šfmt. Zfs
kava nfm natlepšfch vfkonntcll
umelcov al"ujeme tUobu a6·

roene·f esiettcíeet Yteliovy, létord nám ulo!ll XIV. zJazd KSO
a tdeolog1ok6 \'lAna.
• Pre skvalttnenle vtchGY.
nýcb koncertov uzavrel MDKO
dohody a Jednotltvfmt odbOrmi
školstn a s o Slovkoncertom.
RealiZácia ttchto dohOd prl·
niesla už prvé vtsledky: vf·
chovné koncerty zfs kall vo .,.,.
učovacom procese dOležité po·
stavenie. Napriek vynaložentmu ds.tllu nepodarilo sa zabez·
pečtf vtchovné koncerty v ob·
ciach, prll!lenen9ch k Bratisla·
ve. (Nte sd vyhcwuJdce prles·
tory.} Na budťlcl školskf rok
pripravuJeme h>o roku poku·
sov)
rozšlrente $1lovnfc!l
koncertov l'ľ8 žiakov 1.-5.
ročnfkov ZDS. Od školského roku 1974·75 zav!dzame pokusn~
dramaturgiu l reallz8ctu vfchovných koncertov pre učňov·
skťl mládež. Napokon budeme sa uallovat at nadalef skva·
Utňovat dramaturglckll l orga.
nlzal!nó prfpravu soomfnanfrll
podujatí.
MAGDA IDIOVA

Snlmka: E. Remp

Laureátka Státnej ceny KG,sňlistka opery SND

ELENA KITTNAROVA
f a!ko zach ytl f, kde sa publikum stret·
lo po prvý raz s Ele nou Kurbelovou. tet
d lavčenským s peváckym talentom.
No
Isté te, že to bolo v Trnave, kde v tom
čase pOsobllJ dva Ja významnť hudobníci.
skladatel a d ir ige nt Mikul4š Schneider·
Trnavský a J4n Lauko, zná my trnavs ký
pedagóg, organizátor, výborn9 hudobník
a dlhoročn 9 d irigent. Oni tel dali prvO
!kolu, oni podchytili talent a Ich z4slu·
hou sa po prvý - a ďal ši - raz dosta·
la pred publik um.
Druhým obdoblm 'umeleckého zápas u
Eleny Kurbelovof bolo bratislavské Kon·
zervatórlum, kde od r. 1948-1952 štu·
dovala u prof. Ann y Ko m hauserovot·Ko·
r !nskef. A v r. 1952 s tretávame sa ul!
s El enou Kurbelovou (ako absolventkou
Konzervatória) v titul no t Oloho Dvorá·
kovet Rusalky. Hneď potom nastupuJe

ako elévka do opery SND, ale Iba na
sezónu. (Spieva v Kabalevského Taraso·
vej rodine. ) JoJ druhou umeleckou ~t A·
ctou bola (trinás( rokov) spevohra Novet scón y. Nast(t pllll a ko č l e nka zboru,
no onedlho už o;ptovoltl .()lové úlohy ako Elena Kitlnarová (od r. 1954 ). Hod·
no Ich ZHznamPna ť : 1\iatii<>U Mall nlnová
v Mlljutlnove f Plesni taJgy, lledvl č ka v
Schubertovom Dome u troch dievčatiek,
Rosallna Elnstelnová v Straussovom Ne·
toplerovt, Lella v Huszkovej operete GUI
Baba, Jess le v Trinnerových Zvonoch zo
Sant Olega, An ič ka Kol4rlkov4 v Dusť·
kovom Hrncla rskom bále, Eržika vo VIn·
czeho Parl!skom hosťovi, Slečna Sabtna
v Sygletyrtského Vojakovi královneJ z
Madagaskaru, Zuzka BučanovA v NovA·
koveJ Pinet pofneJ lásky, Tona And.rejev·
na v Dunajevského Bielom agáte, Vlo·

lett11 v Kálm~ľlnVf'l 'FIAlk" z Montmartru.
spe vá č ka Anna v Keménylovet operete
Pod tutnfm krlžl)lll. Nasta Mokarovové
v Zlato m r1éždl od Solovtev·Sedota, tu
!llo v Sostnkovlčovet spevohre Moskva·
Certomuš ky, Barbaru v Straussovet Noel
v Be ná tkach Zuzka v Nov4kovet spevohrA Nie IO vsedný deň, VIlma VO Far·
kosove! Skole z aťov, lduna v Burkhar·
dovom Ohi'lostrofl. Kristina v Offenba·
chovom Porfžskom živote, Katerina v
Porterovom muslcall Pobozkal ma, Kat•·
rlntt, Hana Glavarlová v LehároveJ Ve·
selot vdove, Liza Doolitlová v Loeweho
My Fair Lady, až po Jenny v BrechtoveJ
2obráckeJ opere.
Ume lecký rast bol prudký a uspech
prichá dzal za úspechom. Za všetkým bo·
lo veJa vypätia a stovky, ba tlsťce ho·
dio skl1sok. Zo spolupráce a režisérmi
F. K. Veselým, O. Haasom a B. Kramo·
sllom, dirigentmi B. Slezákom a Z. Ma·
chél!kom, choreografmi O. Chodákovou.
R Ma charovským a B. Slovákom "na·
berala" E. Klttnarová 011 umeleck9ch
kv11Iltách, ktoré tu celkom prlrodzenl'
vlodll do opory SND.
Hos ťova la tam už od sezóny 19112·113
ako Glulletta v Ortcnbachových Hoff·
manoových poviedkach, Lfza v Catkov·
!!kého Plkovet dáme, Recha v Halévyho
2 1dovke, čl Anna GomézovA v Menottlho
Konzulovi. Od sezóny 19118·87 sa u! s ňou
stretávame ako so sólistkou nalel repre.
zentačnej opery. Zač!nala ako Ablgall
vo Verdiho opere Nabucco, pokračovala
ako Isollero v Rossiniho Grófovi Orly,
Irena vo Wagnerovom Rlenzlm. Made·
leine de Colgny v Glordanovom André
Chénlerovl, Lady Macbeth vo Verdiho
Mackbeth, Norma v Belliniho rovnomen·
net opere, Lenlo v Grkkych paš!Ach
B. Martinu, Leonora v Beethovenovom
Fldellovl , tutomfra v Suchoňovom Svil·
toplukovl, ltlgénla v G!uckovef tngénU
v Aullde, Katrena v KrOtňave E. Sucho·
ňa, Zuza v Clkkerovom Jurov! Jánošfko·
vl, Tatiana v Cajkovského Eugenovi One.
glnovl, Cud.zla kňažná v Dvoi'Akovet Ru·
salke, Em1lla Marty v Jan áčkovej Vecl
Mnkropulos
(odmenená
tohtoročnou
Státnou cenou KG ) a Leon ora vo Verdi·
ho TrubadQrovl V SND zač!nala s T.
Fre!om, ktorý ju do opery angdoval,
no pracovala aj s dalllmt dlrlgentaml:
G. Auerom, V. Málkom a natnov!Ho so
Z. Kollerom, a režisérmi: M. Fischerom,
J. Gyermekom a vo Veci Makropuloa s
B. Krl!kom.
M. GROS

TVORBA
Tibor Andrašovan:

Hájnikova
žena
Vala novA opera poclfa Hvlesdosla·
vo-veJ HáJnikovej Ieny te ďalllm scé•
nlckfm dielom, u ktorého ate n6me•
tovo siahU do klenotnica slotenskel
llterArnet kla1lky. Ul predtfm sta
aa lalplronll Hollého Figliarom Oa·
lom, ill Jesenského Pán1kou volenkou.
Co by ate povedali aa margo tetto
akutoi!ao•U a nového dlala?
- Tlmou sa zaoberám od suojlch
ltudentskgch rokov. V kútiku dul•
som nosU otl!zku, kto :: promtnent•
ných slo1J8nrkýc1& autorov sa cllopf
Hviezdoslavo!J8j polmy. Na jednej
strane by ma to ~§ilo, no mal som
aj obavy, i!l vletko to, i!o som svojej
myllienke na :hudobnente Hlfjniko•
vej !eny venoval, ne1J11jde nazmar. V.
prvom rade som musel vyr út!it prob•
lém libreta. P6vodne som sl myslel,
fe HvtezdoslavotJU b4snlcka skladbu

Pokus o charakteristiku
Na počiatku tvorivej, umelecky profe.
slonálnet režisérskeJ práce stotr bfada·
Dia lnscenallnaj polohy. SOdlac podfa
anal ýzy výsledkov, te táto etapa v pro·
cese rdiJneJ tvorby Branislava KRISKU
obdo blm rozhodu tOclm pre spo loče n sko·
umelecký efekt výs led néh o javiskového
tvaru . CHa dielo nie preto, aby v ňom
našiel priestor pre upla tnenie vlastoet
umeleckeJ fantá zie a sebarealizácie a te preto, aby sa nal\ z hlbky pozrel
o!!aml autora a kritického sOčasn!ka zA.
rovei1, aby z ume leckeJ syntézy hudby,
te1tu, pr!behu a d ivadelných rekvtzlt
vvlupol tel mylllankné a umelecké lad·
ro. Spoznáva &truktOru diela, obtavute
)Cho vnlitornO drama turgiu. Dekoratfvne
sa oddelu te postupne od podstatného,
vynára sa hlavný nosn9 prvok (alebo
prvky) d1·amat1::kého výra.:u, rvsu to sa
priestor pre né sto t člvo sa pres.Jdzu túr. u
zlol!ku divadeln ého diela - raz te to
hudba, Inokedy pr!be h, čl v9tvarnos f
deJového prostredia. Z takéhoto dOver·
ného spoznania predlohy črtaJI1 sa ltf·
lové hranice budl1cet Inscenácie. V Krl!l·
kov9ch réllách to zjavná velmi presné
koncepcia, daná v pods tate už v prvom
štédlu tvorby a vo svoJeJ tednoznačnos·
ti prakticky vyiu č ujaca - až na výnimky - z4sadneJSie koncepčné z4sahy v
priebehu javlskovtch skQ!.ok.
Krltka dllsladne chápe ope tn6 dlvad·
lo v Jeho ayntellčnostl. Pretože má vy·
clbrent divadelný vkus, vie, kedy mO.
že nechaf Inscenáciu nlosf spontánnym
dramatickým prú dom diela samého. vte
prlta( Individuálny prfnos herca, ale a t
tvorivo ho l n~ plrovaf a u smerňova! do
vyt9čenfch š týlových bron!c, vie preberať podnety z tovls kove t výtvarneJ zlož·
ky, vie odhadnú(, za ak9ch okolnosti
mO!e sa sta( samos tatným dramatickým
prvkom. VIe Jednotlivé zložky dtvadel·
net Inscenácie tvorivo lnl ptrovaf, vie Ich
prlnos syntetizovať do pOsobtvostt cel·
ku . Vedte s 0hlasn9 dla lOg s hercom, v9·
tvarnlkom a (v posledných prácach so
Zdeňkom Košiarom) at s dirigentom. Je·
ho zástot te skrytý vo všetkých zlož·
kách, takže to, čo nazývame tzv. režlsé·

,

Sn!mka: J. Vavro
rlzmom a čo Je pro snoba v réž!Jnol
práci "~' "" " "'ceJsle, stráca sa v celku,
v syntéze. Efekt teJto s yntézy to nleke·
dy obd ivuhodný, pretože Kriška dobre
pozná hierarchiu vzťaho v medzi zložka·
ml Inscenácie, nikdy neexponuJe tQ ne·
vhodnO v danom momente, vie kedy a
za akých okolnosH mOže Jedna druhO
umocňovať.

Jasnos( názoru v spletitých uzloch dl·
vodelnef !ltruktOry potvrdila už Jeho pr·
vá bratislavská Inscenácia Pucclnl·
ho Turandot. Bolo symbolickou rozpráv.
kou l vertsttckou drámou zároveň, v
umocnenť matstrovskou hudbou bola In·
scenáclou plnou poézie. POsoblvosf kom·

plexného tvoru dosiahla v dzkel aQ!!In·
nosU hudby, spevu, hereckého preJavu,
scény, kostýmu l svetla (velmi d0ležlt9
atmosferický l dromattck9 prvok Krll ·
kových réžt! ). Pohybovala sa v hrant·
ciach lltýlu predlohy, nikdy nešla ku
kraJnosti nezAvllznot rozprávkoveJ ree·
rle (na fednel) a verlstlcket krvavel
drámy (na druheJ strane).
Netrúfam sl rozoberaf Krt!lkovu prAcu
a hercom. PodstatneJšie te. že !lt91 he·
reckébo prejavu v teho lnscenéc!Acb
ktáča ruks v ruke so št9lom diela, !e
miera hereck9ch prostriedkov l kvantita
Ich zástoJa v Inscenácii te určovaná zá·
kladnou poetikou diela (lnA bola v Nor.
me a Iná v poslednom Clkkerovl ): De
tallný a expresfvny reallstlck9 hereck~
protav v Jet pastorkyni a Plášti (v ko·
modtélnet polohe t v Glannt Schtcchlm l
- civilné, nepatetlc ké. zdržanlivé a zo·
vnOtornené herectvo vo Veci Makropu·
los a v Hre o láske a smrti; pr!sna, cud·
ná š tyllzécla v Gluckovt a BartOkovl a lltyllzllcta celkom Iného druhu v Udatnom kráfovl. čt v ntektortch scénach
Petra a Lucto· vydarené pokusv ozvlA!Itnlf a v novom východiskovom momen·
te poda( charakteristiku niektorých po·
stáv (najmll brnensk4 Tosca), čl z Iného
zorného uhla formovať vztahy medzi
protagonistami (PlAš(] . To, čo plat! o
Kriškovet práci s hercom, plat! l vo
vztahu k tavlskovot výprave, natmll pri
spolupráci 1 L. Vychodllom a H. BezA·
kovou.
Všetky Krlškove Inscenácie nesO vf·
razn6. atmosfliru - spomeňme sl Iba na
naozaJ anttcky vznešeného, a! chladného
Orfea, na horl1cou krvou postrlokant
PlUť, na doslova slnkom zaliatu renesančnO Florenciu v Schlcchlm. Bez dO·
verného poznania týchto star!l!ch Insee·
nácl! nemOžeme plne ocenlf dokonaloaf
tvaru Veci MakropuiCMJ, Hry o láske a
smrti a liVOJ(m spOsobom l ModroftJOY·
ho sAmku. Tu, v al11ade s modernosťou
a syntetlčnos fou predlOh vytvára ut
Krllka mnohovrstnnat6, mn :~hoatrunn 6
1lollt6 a fllozofuj6ce opernt divadlo.

8, DANULIC

Uspeeb Ondreja Lenirda
Medzinárodná

teln(zaa

d lrlgcntsk6

stCal, ktorO usporiadala MaďarskA te·
lnťsla v Budapeltl v dňoch 24. apr!la
al! 12. máJa t. r. priniesla výrazný

dspech mladému dlrlgento~l Symfonlc·
kého orchestra Cs. ro1blasu v Bratisla·
ve OndreJovi Lan6rdovl. Zo zápolenia 36
d lr iPc.., tov, z~t!ltuputúctc h 12 kr11tln (zll
ča st nl ll sa bo a t kondtd4tl z USA o ja
ponska) odniesol sl Lenárd 111. cenu.

Súťaž

a náročnfml podmienkami zna·
menala pre kandidátov prfpravu lllroké·
ho a mnohostranného repertoáru, výko·
ny sledovala nielen reprezentot!vne ob·
~ odená medzinárodná porota na čele s
(ánosnm Ferencsikom, ale vďa kn tele·
vlznym prenosom v pri ebehu sC!fa~e zis
kall sl mlad! umP.I CI lmpoznntný po čet
publika. l. cenu z!skol japonec Ken·
lc hl ro Kobayassl (na koncerte vHazov

dirigoval Straussovho T1lla !ulenspteg
la), II. cenu sOfaže a Cenu publika zis·
kal maďarský dirigent AdAm Medveczk y
(na koncerte uviedol Kodályove Tancn
z Galanty). OndreJ Lenárd sa na kon
r erte vlfazov MedzinárodneJ dtrlgentsket
sOfa!e predstavil na čele Symfonlck6hn
orchestra maďarského roablan a televf·
:r.ie lnterpre tactou ouvertúry Hectora
Berlioza IUmsky karnnaL

treba prepracovat do operného llb•
reta novým sp6sobom. Konzultoval
som o tom 1 Vojtechom MiMlikom.
Neustl!lc sme sa vlak stretali a
problémom, fe podobnýrn zlfsahom bi/
sme vylúi!ilt : popredia Hviezdosla~
uo. Mofno aj preto MUI4ltk m6j zd.,
mer nerealizoval. Nesk6r rom celil
záleittost chcel zverit skasen~mu di ..
vadelnfkovt. Nadviazal som konta'<t
s reftslrom Karolom Zacharom. Ve•
fa snut houorill o mof nostt pretvore-.
nia básne na divadelný atvar. Medzt4
t(Jm sa objavilo nie'cotko činoher •
ných mscenácll, rozhlasoud a televlz4
na podoba Hdjntkovej ! eny. Ohla1
bol takg spontdnny, !e ma to len
utvrdilo v zdmere, aby 1om dal die~
lu nalej klasiky 11udobnú podobu Dospel 1om k ndzoru , fa lyriku Hvlez•
doslava mofno vermt dobre IJlljadrzt
hudbou a priamu rei!, ktor~! je •104
site(om deja, mozno zase pretlmoi!lt
do libreta, ku ktorému som si scen4r
vypracoval sdm, NecT1cel som roblt
inscenáciu pohie, ale drl!mu v pra-.
vom slova zmylle. Bolo ml 'Zadost4
učinenlm, keď
aj nezalntere1ovanf
kon§tatovali, !e som u librete rei•
pektoval básnickú rei! Huiezdoslaua
a ok r em svadobMj scény - s texta•
mt (udovej pobte - som nepoufil
ani jedno slovo mimo bdsne autora.
Cenlm sl najmll ochotu dr. Sta •ti~la~
ua Smatllfka, ktorý moje libreto pre ..
i!ftal a posilnil zdmer, aby som l§lel
práve touto cestou sclnickej reall•
zdcie. To mt dodalo odvahu zai!at
prdcu na z11udobnenf. Vyt vore111e
ope'll Hdjnikova fena som st dal ako
zdvl1zok k SO. v(Jroi!iu zalof enia KS~
1 tým, fe operu dokončlm k 30.
vQročiu SNP. Operu som predlo!il
SND v Bratislave a DJGT v Banskej
Bystrici. lnlciatlvnejlle sa diela ujal
banskobystrický súbor, ktor(J sa roz ..
ltodol uv/est dielo u r dmct osld u 30.
••firoi!ia SNP. Prem1lru, ktor4 bude
,, Jant t . r ., hudobne na! tuduje An•
'>n Bura •lOI'$ ~· Q, r é!1u bude mat ho• ..
tu júci Brart l ~l av Krifka a po vfítva~ nej strl!nke dielo stvlfrnl
Pauol
Herc1&l.
- mm-

Slovenská filharmónia
(11. a H. IV. 1114)
Oallfm a JJrefiYedfl•fm argumentom ka kolli... tonala 11 •••·
meoitom umeleckom aapredonnf Symfoalckftle OJ'Cheetra 11.
roshluu Y Bratlslna bolo jeho Yyattpnla y r6•cl JN'IIYÍIIel•fcla abonentných koocertoy SF. Teleeo aaettpilo ."... eiMI·
ettnlho llaroctlivo pripravené, nanlm6lne shtredea6. Jad·
JHJtllv6 ahtrojné skupiny boli vyrOYnané, )llaey yYpraeonn6,
loton6cia a disciplfna vynlkaj6ce.
BUlla cemu sa jubileu SNP vďa č( za zaradenie u koacerl·
aíí pódJUm sym[onická bhen Strečno , op, 33 JAna Z Im mer a . l keď autor k tomuto dielo okrem a6nu nenerejnil
ne jakf pod robný program, z jej yypotutla •ynlllo, i l Ida
o vylot.ene progra m ovo skladbu. Autor ňou yyj11dr1•je prudké
boje, ktoré sa za SNP odohrhall y okol( hradu Stre~no. SYO·
ffm drným dramatickým spádom a meniacimi sa dladami
pri pomfoa Strečno kvalitn6 rllmovCí hudbu. Zimmer naplaal
akladbu pre rozilrenf symfon iekf orchester, y ktnrom prlpad6
Yfz namo6 tloba umo.tatnej skupine blcfch obtrojoY. K doa iah nutlu fo najOdern ejlieho charakteru skladby pou!lu Zim mer nielen prostriedky in.lr umental: n6 a barmonick6, 1le aj
náhle, oeočakhan é synkopické zmeny, ktoré napätie dopred u
a ! enlicebo hudobn ého prfldu este s tupu u jfl. Zimmer nno·
Yal Yefkt pozorno t i budovaniu formy . Prevládajicl tlramatic.kf c.harakter diela vyvažuje ?s6vanim pomalllch bekov
lyrlckejliebo charakteru . Ce lkove vliak ai " nich (okr11n1 idylickej b'Odoej epi,~;6dy) p rnHl da tragick pochmlirnHC jsm6točnf pochod s trácajúci 111 v diafke). V s(tlade so nojimi
predchád zajlíclllll die lami (Stre č no vzniklo pri osln6ch
15. výrol:l1 SNP - v r . 19591, autor 11a nevyhol ani tentokr6t
Y n.iektorfcb bekocb ostin6tuej technike (tragicky vyhrote·
•6 faa f6N, znejíu:a nad tremolom 116~ikoY, nlebo pHtor6lny
aoU.- d reventch d ychov nad monotónnym intenalo111 malej
teret. T harra ch ). Z n hratov dravých bojo•fcb lise ko• cltJť
_.bu skladatefa , fe aj Y takejto vylo::te ne programouj ekladJte o•llo"fll o ozanetos( formy. Naprie k bpdn6mu ronfjl·
aiu hudobného pridu , zhe r sym fonic kej bbne yyznina prflil
JroaYenčaa a oanlml prenedfiYo.
Dirigent orchest ra Ondrej Le o Ar d u Zimmera onedčll
e?oJ Yfraznt temperament, zmysel pre udrlanle drného spA·
liu hudobnej riavy a najmii schopno1C, ytJatiC jej peča( zaan·
JaŽOYBn6ho tYOrlvé ho oapltla,
Jeho orchestrálne sprievody sas nechc6 iba ?YIYoriC zvu·
k ovo p riliehavú a rytm icky l tempo"Yo apofahliv6 oporu pre
sólistu, Ile s natia sa 1 nim tYorlvo a citlivo 1polupracont.
MlalleJ alonnskeJ bushstke Jele Sp i t k o Y e f. ktorA •t•6raila s6loYf part Koncertn pre husle a orchester O dur, op. 35
od P. I. C 1 jk o Y s k é b o 11 1 Leo6rdom spolupracovalo zrejme znamenite. Jej podanltt 11ujalo predovletktm YJDikajtclm
technickým vypracovanlm o6ročn6bo husfového partu a v
J'6mcl mož no11tf jej m ň lo kvalitného nástroja 1 1erilbnym 16·
ao•tm Y)'pracovanhu (nepekne zneli niektoré Uaiolety) . Voči
koncepcii Spltkove j ., Cajkonk6ho diela tatko Ynlalt - to
tlo tempa, alebo agogiky - podatatneflle pripomienky. Spil·
kovej bra m6 vlak d ta reuny y oblesll yyrazo?6ho 1 osob·
JI01ln6bo dotv6ranla. Po etr6nke citovej zaanglloYanoall naj·
prenedč iYejlle stdrnlla busllltka ll. čuť Cansonettu.
U•ofnený, clto•o blbokf prejav, ulracht ilý IJIC' V, prirod zenost .
~~~ sll•f ml z braňami umelkyne. V 111. časti Spitkov6 upitaln
lmpoaujiciUl atupiiGm tecbnlek6bo n ládnutia, n1jmli zreterBIHitou rfchlycb po1611 • pitawou ll•o•tou podania.
l kelf celkOY6 troYeli nčer a bole Yyn lkajúcl, nebolo mol ·
Dé sl nepodlmntť , le uoatupnf rh kvality sa stupňoval
a ! po zherečné čisto - IX. symfóniu e m ol, op. 95, ,,Z no·
Yiho neta" od A. DY of 6 k a, ktord Lenllrd d irigoval spa ·
m iitl.. To, čo sl piNimanllo d iv6ka , neboli Iba prlkladne YY·
pracouoi hlasy, krásne stv6rňované silla drin, čl plecho•.
ale Y pnom rade strhujici ičinok celku, pretlerený IYoriYOtl
potenciou dlrlgentonj osobnosti. Lenárd ole je typ, kto~f by
chcel za kddi cenu obje•ova( niei!o nov6. Zbytol::ne neexperimentuje, ale n echáva 11 vlasť vkuto m, dlktovantm prlrodzeaou muzlkalltou, skhenostou, ale 1 vfchOYou.
-žk-

Mntb tapian•"f. k torf sa !)rl·
pravu le n a Medzln6rodn0 sútn!
P. I. Ca jkovského v MoskvP, pred
s tavil sa 25. aprtla t. r . v Zrkadlovej slent Domu plonterov a miA·
deže Kl. Gottwalda v Bratlsl11ve.
Jeho klovlrny reclt61 usporl1dal
Zväz slovenských skladaterov v
r 6mcl cyklu ,.Koncertn( umelci k
30. výroč i u SNP".
Meno 27-ročného umelca
te
d n es v kontexte slove nského kln ·
vlrneho umenia už po jmom. Hoci
k hodnoteniu jeho koncertov pri·
. tupuJeme s týmt naJprlsnPjlllml
kritériami. každý Jeho výkon do·
káte prekonať očakávania . Tieto
konštatovan ia tešla o to viac, že
s výnimkou Ovodn6ho Mozart11
- uviedol klavirista všl'tky ost atn~ diela ako osobné premiéry.
Hovori ť u Lat>llanského o tech ·
nike. 1e lipine zbytočné. Nad touto problamatlkou stoji tek vysok o,
že sl IPI hravé prPkonávanla sot·
• va stačlme uvPdomlt. To, čo ho
pasuje na popredné miesto medzi
vrstovnikml, Jr vz6cnv zmvsol pre
štýl a nenapodobltefná schop no s ť
budovenla vrTkých plOch. pri za chovliVIm! krňsy detailu. RešpektuJe plastiku hudobných fréz. no
vždy Ju začleňu je do 1ednolinteho
hudobného prúdu . Skladbu nikdy
nerozdrobuje, ale naopak - strneruJe.
Napr iek h andlcapuJilco vybité·
mu nástroju naJlepšie posiOžl n 11
demon§trovanlc predch6dzaj0clch
tvrdenr Lapšanského Mourt
Sonáta B dur (Kôchel 570). Jemný, spevný, poetický, plný rant6·
zle. vypracovaný v detailoch l v
osobitom naplitl crescend, ale v!!dy
k lasický, elegantný, dlsclpllnovanf a najmä jednoduchý, neprešpekulovaný a prlezr11 čný. Jedine

Umelci
výročiu

SNP
vo flnlile m ohla bvt faktOra do·
konalejSia a perllvejšla.
Cajkovsk6ho známe
Vart6cle
F dur, op. 19 č. 6 boli pre Lap·
šanského pr1ležltosťou k rozohra·
n lu široke! palety farieb, nlila d,
technicke! brllancle l dynamlcke1
formy. Vkusné rubáta, agogi ka so
zachovanfm romanticky bujnel hudobnej !antňzle. Na zamyslenie te
Lapšanského nézor zdOr aznovanla
sprievod ných hlasov. na (!kor eutorom spracovávaneJ h lavne! myšlien kv (napr . v treteJ, v plate!,
čiastočne al v desiateJ vartáclll.
Obdivuhodná bola v~ak martelátová technika 11kordick..i a oktávová vo štvrteJ a v ôsnwl variácii,
lmltačné vedenie hlasov v sche1'·
zave j š iesteJ. schumannovský rytmus. budovanie cresccnd, drnvo'l(
a techni cká !stola Xl. variáCIE' l
pôsobivý, skvele vybudovaný zA·
ver.
IgnoruJl1c c elil doterajšiu lnterpretačnO trad!clu (ale pritom plne
rešpektujt1c
autora)
vybudoval
Lapšanský Suchoňovu Mt1lú suitu
s passacagliou op. 3. Na rozdiel
od svojich predchodcov nezameral
sa v prvej a v druhe! ča~u na
rozkilskovanle hudobne! filkt(lry,
ale s priklod ným stavebným nadhladom budoval ob!Ctky plné naplltla, spevnosti a presvedčlvostl.

Duškova súfaž
V posled nrí marcovtí sobotu začal sa v Prahe
lV. ročník Duško vej sútaie hudobnej mládeíe.
V sutait, ktorá bola vzdy v sobotu ď v nedetu
(a= do polovice aprlla) na Bertramke, sa vystr ie dali všet ky nástroje, spev i komomá hra.
Mo=artot•a obec, ktorá súra:: ponada, vutýči·
la si za crel spoznavat drelo W. A. Mozarta, odkuz českých mujst rov 18. s t or očw, podpor ovat
roz t•oj l;omornC'j hry. Okrem udelenia troch hlar)rrýclt cien a éestncho u::rwrua je mo::né ZISI.·at
cenu :za: a) najlepšiu interpretárm sl.-ladby
W. A. \ fozart a, F. K ramára, J. V. T omáška; b) cemt Joze[111y Dttškovej za zvlášt vyn1kujtíci výkon;
c ) cenu Františka Xavera Dtdka na jlC'psicmrt
tíča., t nikovi amatén!..·ej kategórie (súťazraci sú
rozdelení r1a amatérov a budúcich profesionálov);
d) cetw Fran t iška Vacovského n ajlep.~ienm klarínetlstor•i; e) cenu ttčlle(om o k or epet ítorom súta~iacic/1 , ktorí clostali niekt oré z uznani.
St urt ý ročník zaznamerwl oproti predcllácl zujiÍ·
cim značný rozd iel v počte prihlásených tiča.~ tnl
kov. U kla viristov v kategórii amatéro v -

IJtrhufllce. dravosť Selterza, io~eif
prechod, nenapodobltf1Tn6 vtstuba a etrhujtlca g radlicta Passacu·
lte mu.ell uspokoji( l toho u 1n6·
l'OČ.Def§leho poaluch6ea.
Liatna Etuda ! mol z Velkých
transcendentných etdd až n11
trošku prehnané tempo
( zač el
d obre, ale v zápale tvotenla tro·
chu vybočll z tlnosne1 m iery) de·
mon§trovala Lapšanského zmysel
pre romantickO bravtlru. Napriek
tomu - aj tu dominovala svmpa·
tlck6 snaha po sOvtslostl hudobn e!
plochy. Pri rrochu rozvátnetšom
tempe má Lapsanský oredpoklltd y.
zahref toto dielo na európske !
tlrovnl.
Je známe, že Lap:;anský brus!
svo1 koncertný rep~~trtoár. DOkazom toho jo stúPIIIUCa uroven la·
nloyfcb
Zrkadiel, Scba•aallf)o
vfcb Dávtdovcov. u! spomfnHn'
MozartoYa Sonáta l cfaiSie dlel.l.
V tomto zmysle pozeráme na !cho
koncepciu IX. sonáty C dur op.
103 od S. Prokofieva. Pri vset kn l
r etloxivnostl, prostote, e legancH il
vrucnosll bude sa v Lapsanskéh n
repertoári Iste vylopsovaC a snQ rf
sa obJavia l črty humorné lv 2.
a vo 4. časti) a v lyrlckýrb lisA·
koc h ešte vl!čšla výrazové uvo f·
nenost.
Vysoká kultúra tónu, zmvsel pre
svojr6zny far ebný svet Alenndra
Skrlabina a nie v poslednom r3 ·
de l rasrlnujúca technická oohn·
tovost vyžarova ll zo záverPcn~c h
Dvoch koncertných e tud č. 2 a
Č. 3 Z Oj'l. 65.
Rekordne navš tfven9 klavfrmr
recitál M. Lapi.anského nác; presvedčil. le tentokrát bucleme mat
v Moskve na CaJkov~k6ho súfažt
reprezentáciu skutočne vzorovú a teda l reálnu n!1de1 na neku ~
u miestnenie.
v. t:f2JK

bolo nutné robit výber ové kolo pre pr1ltJ velkQ
prihlásených. Najs1lnejJia konku r enc1a boia
v dychovom odbore. V kategórii amatér ov - žia~
kov ĽSU - boli d ue skupiny. V kategóni mlad ..
§ich bolo 11, v skvpine .~taršich 14 stUa:iacirit.
Oroverí L•ýkonov bola ve/mt slu§rtá. Pn•(t cenu v
skupirre star§ich žiakov .~r odniesol J. V 1 c It t rh le (v hre na fagot ) z ll at'lrčkovllo Brodu. Je lo
mimoriadny talent, ktorli v Mozart ovom koncer te
oslnil vynikajúcou technikou, k r á.mym tónom a
precrtenym podaním. Od nového .~kol:skEho r oku
.~a stane riadnym posluclwčom A \1U v Prahe.
V katevórii amatérov bol zo Slovenska jedi'lý
účastnrk V ladunfr ll a l me§ z Prievidze. l..·t o ...
rý oa medzi 14 slifažiacrmi umiestnil rta 7. m1es ..
te. V kategórii profe.~iorwlov bolo 26 sMažia ..
cich. Ceny získali: l. cena: G. K o l á ŕ o v á hoboj (Pralln), 2. cena: M. Lopuchovsk(l flauta (Praha) a F. Bláha - klarinet (Pt'ZCtl ) ,
3. cena: J. 11 a v l í k lesný roh ( Praha ) a
J. F 1 g tt ra fla11ta ( Zilina). Cestné uznaruc
l . stuprla: P. P úchovský- klarmet (lilina l.
Cest né uzna rue: J. Or ci ge r - hoboj ( Plzetl );
Cen" F. Vacovského za rwjlepši kla r inetový vý ..
k o11 získal jella být•nlý iiak F. 8 l áh a z Plzne.
MARTA FILOVÁ-SINGEROVA:
po čet

Jubilejný z atf veniec
Slovenské zborové umenie
s l6vllo svoJ tradičný sviatok pri
prlležltostl jubilejného X. ro č
nika Zlat6ho venca mesta Bra·
tls lavy, k torý sa každoroc' ne
poriada ku dnu os lobodenia
m esta
Sovietskou
armádou.
Koncertná sieti SlovenskeJ (ll h armónie stala sa miestom, na
ktorom sa dokazoval žiarivý
priklad toho, 11ko sa u nAs pod·
neculo a hmotne zabezpeč uje
zborovč hnutie, ako sa nim preHna tdoa odkazu pol storočia
robotnickych spevokolov.
V pred večer jubileJneJ sOfaže
o Zlatý veniec nast(tplll zbory
zo zoS. Prišli ti (vzhflldom na
počet skO! v Brallslavo Ich,
žlal , nebolo vera). ktorr každoročne predostlerajO výs ledky
tvorivej práce v oblasti hudobNeviidaov6
nej vfchovy: ZO
(l. Hrdina ) , Šlflfelova (N. Skri·
pec}, Ruf ov6 dolina (T. Ru ~ i č ·
kovA), Kadnéruva (K. Wogne·
ro vá) , Cervene j armé dy 48 ( N.
!!ére rod) , s maďarským •Y·
učova cl m jazykom Duoojsk6
ul. (!'of. Fonédov6). Mlmosúfaž·
né vystOpenle deti z Materskej
lkoly na Miletičovej ul. (M.
Kovičod)
ukázalo praktickú
aplikáciu h udobneJ výc hovy v
pre d kolskom veku.
Hlavné stHabé vystOpenle
bratlslavsk~ ch detských.
mili·
dežn!ckych, vvsokt ~kolský, h a
dospelfch zborov (ani jeden
gymnaziálny!) bolo dňa 7. lV.
t. r. v KoncertneJ sieni SF pred S -člennou odbornou porotou , ktorej predsedal doc. B.
Vala š ťon.

V prvej časti sOfažt> vvs túpll
Detskt
zbor ,.S lniečko " 11rl
ODPMKG - zbormaJster J, Svi·
tak (.Jteln er, Eben, Zemanov- . . . . , . , Bo~enko), ktor t

premiérova! ll! ea'lt z nového
muslcalu M. Nováka zazracnf
ďalekohlad. Detskf z bor Zor·
nll:ka pri ODPi\lKG na Borod6·
i!ovej ul. - B. Bli!ao ( Novllk,
Zcmunovskf, Beethove n, Smld
Ralchl) premlérovnl Novílkovu
skladbu Vďaka. ujo partizán,
ktorá zf'lkala 2. cenu v skla·
dntefsltel súfa21 Cs. rozhlasu k
25. výročiu zaloi.rnla PO SZM.
Pod vedenfm J. Klochiň a SU·
ta"l Olev če n skf zbor Plameň
pri ZDŠ na Vazovovej
ul .
(Francisci, Safrannlkov. Zem'\·
novský, Klochát\ Anonvmus
Duna Jevskll). Premiérovo naštudova l v Ideá lnom zvukovom
tvare zbor Slavln od A. Zemanovskéh o (na text S. Zliryho).
Skoda, že dramatu rgia večer
ného koncertu nezverlla slávnostnú premiéru práve tomuto zboru. Bratlalankf detskt
zbor pri MDKO (Ferenczy, Lot ll,
Zemanovský,
Anonymus.
Ki'lčk a, M. Novák)
Jo výberový detský zbor, v dobre! organizačneJ starostlivosti MDKO a
vedený citlivou rukou E. ~~ 
rnovej- KodčO'fej .
V druheJ č a sti st1Caže

o Zla·
tý ven iec v ystupovali zbory dospelých.
Bratislankf komornt abor
pri MDKO so z borm!ljstrom A.
KAIIaym stal sa lnterprPtáclou
sú ťažn é ho proRramu ( M. No
vák, Seballn. Poulenc. Kardo!!.
premiéra Hrušovského ., R!ečkn
je ttchá" z cyk lu Amor lu ven·
tae l vUazom tohtoroi!ného sií·
ťafe nla a nosltelom ceny Zlllf
veniec 1974. Kval ty zboru po
tvrdzuje aJ výber pre reprP
zentácln do rnk(l~krho S plttahl
a na X\ lf rr~tlval vokil lnP I
tvorby v Jihlave.
Mlaiaot abor llreUalankfcb

u ~ltelo v ,

ktorého zbormllls lro m
Je mladý talentovaný P. Hradil,
v
súťažnom
programe
(Stodri n, /. M. Dobrod ln ~ký,
orrr. ZomHnovský) uviedol Hl
premtéru zboru "Banská Bvs·
trlca" od Zd. Blllil'kR, ako umelecký dur ku S"'P Kultivovaný
prejav, l,lrka o farebnosť dynamickeJ š kály l umelecký
prlstu p
zborma !stra
ukázal!
vzos tupnú ten denciu.
Akademický zbor UK 10 ce· •
lounlverzltným ume leckým telrsom. Od zborma iS Ira J. Po·
točára sa po mnohých zahrnnlčných Ospochoch očaklivn. te
dá koncepciu pre trvalú o>.ls·
tonclu a dramaturgiu zboru.
Treba vytvor it podmienky pre
systematick(!
a
premvslenl1
prácu a vyrle enie funkcie zboru (silfainý program: Wlllaert,
Dobiáš, Danev, Eben, Blebl.
Oja).
Mlelanf zbor konzervat6rla
Y Bratislave z!skal so zborma1·
strom I. Kri žanom vrtazstvo v
Zlatom venci 1971. Od r. 1973
ho vedie I. Luknár a za tento
krátky čas naštudoval so ži ak·
ml Inštru mentalistami sOtažný
program (A. Moyzes, Zemanovs ký, Seball n, BU!!ek). Prljemne
prek va pli a vede nie konzervatória má vstupom I. Lu knára
prfložltost dobudova ť miešaný
zbor. ktorý mOže byt pýchou
sloven ského zborového umenia
a prfkladom pre ostatné kon ·
zervatórlá.
zaver sťdažné ho programu
pa tril Mlelan6mu zboru Tech ·
nik. nosltofovl vyznamennnln
Za vynlkajOcu prácu a vrtazovl
mnoh9ch domáclrh 11 zahranič
ných u m<'IN·k~rll oor!ntat!. P1
dlhoročn ·m
cllrl!(Anlovl
V.
Slujkovl vedie dnes zbor P.

Vifaz Zlatého venca 1974 Bratisla vskú komornú zbor pri
MDKO, ktorú vedie AlltOrl Kállay.

Procbbka , ktorý s mladým do·
zrlevajilclm elánom nalltudoval
sOfa žný program (Monteverdi.
Cikker. Suchoň, Sostakovl~ l.
uviedol premiéru zborov I. Zeljenku Intermezzá, ktoré sú
znamenitým prlnosom pre ama
térske zbory.
a
slhoostnom
koncerte
pred zaplneným hfadlskom de
fllovalo 12 zborov. Ako h oc;f
vysttípll Peveckf sbor CKD Pra·
ha, laureát Státne! ceny, na če
le so sklllda te rom a zbormaj·
strom Z. Luké!iom. Dramatur·
gia večerného detllé s a z11me
rala no uctenie sl 29. v ýročia
oslobodenia Bratislavy. Každý
zbor chcel prináša ť dary zo
svoj ho umenia : zostalo sice
pestrá mozaika, ale n11 Qkor
uspokojujuceho zážitku z bo
hate1 sklodatofske1 palety. Ne
záver koncertu vvhláo;tll vfťa ·
ze Zla tého venca 1CJ74 - Br•·
tislavskt komol'llt abor,

Ke d som na Qvod predoslal
slovA l1prlmného ocenen ia zli·
ujmu naše1 soclallsllt.ke1 spoločnosti o umenie v srére zá·
ujmovej umelerke1 činn osti tt
zborovom hnuti l ktoré nem ož·
no ohraničovať len na Brat!·
sl avu), treba al konštatovať, žil
nám
chýba jll
kvallrtkovanf
z bormaJstri prA množstvo zbo·
t·ov na celom Sl oven<;ku. V telto súvislosti sa nOk11 myšlienka, čl bude možné v dohladnej dobe realizova( otvorenie
prvého ročnfka zbormajstrov·
skej triedy no konzervatóriách
v Bratislave, v Ztllne a v Kolllclach. Ak máme pred očami
ku ltOrno-polltl c ký dos11h ZUC v
oblasti zborového s pe vu všetkých kategórii. nemOže nám
byť tahosta1ná otázke dorastu
vy oko kvalifikovaných z bormaJstrov na našich troch kon·
zervatOr1ách ..•
..U.E.UD ZlliU'OVUf

Medzlnárodná televízna súťa ž pôvodnei rudovei hudby v Malf ar ska

ZLATÝ PÁV
Ctelom sOfa!e bolo predstavU toievrznym divákom pOvodné vokálne a
Inštrumentálne folklórne preJavy tednotllvých národov a sufožnou formou
doho dnotlť Ich umelecké hodnoty. Do
súťaže sa prlhláslll televlzne stanice:
Moskva , Sofia, Budapešt, Bratislava
Viedeň, Varšava, BerHn. Sútaže sa
zOčastnlll sólisti spevácl.a Inštrumentalisti, malé vokálne a Inštrumentál·
ne skupiny do 12 členov. Akcia bo
la vereJná a hodnotila tu medzluá
rodná porotu te levfznych pracovnikov
1 odborn!kov z oblasti rotklórnef hudby - za Ctčostl ' publika. SOilstl , čl
s kuplnv. ktorO v semlfinAiovom kole
z!!>kall v hodnoten! poroty na Jvys-;f
počet bodov, postťíp\11 do finálového
kola.
Dua 7. apr!la so u sk uto čnilo vo
Vôrosmartyho divad lo v SzékesfOhPr
várt fin álové kolo teJto sl\faze. Vys tClplll v Mm vždy 3 skupiny z Jednotlivých národných programov, kto
•·é v semifin álovom kole zfskall naJ
vyššie ohodnotenie. Zo Slovenska to
boli: Spevácka sk upino mufov zo Sumlaca, Trio fujaristov Kublncovcov '
Utekáča a Terchovská hudba pod vedcnfm Viliama Meliku (goralská sk u
plno z OravskeJ Polhory sa nP.mohla
suťaže zClčastnltl.

Vo finálovom programe sa teda naše fo lklórne skupiny dostali do prll!·
mel umeleckeJ kontrontácle s naflen
šfml skupinami a sólistami zo ZSSH,

Juraj Kubinec.

Snfmka z archfvu autora
BI:R, MI:R, Polska, Rakúska a NDR.
V programe vystupll o spolu 19 folk
lórnych skupin a sólistov Spomedzi
nich vynikli najmä: Abcházsky mui·
skt zbor starcov zo ZSSR, v ktorom
boli muži od 84-102 rokov. žltucl v
prostredí Kaukazských hOr. Ic h viac
hlasný !>pev, bllzkv cha rakteru g ru
zfnskof polrľónle, ba al taneOný pro
Jav palrla k svotovým rolklórnvm
unikátom. Osobltnll pozornosť sl za

Už tretiu sezónu ho~ť u Je v s;o..D národný umelec ·"SSR FrunMechakovl č }elai1an. Na ~tudov.mrm Gatoné konči sv 1o pedagogické a choreog rafic ké pôsobenie v bolfltuom suborl' na ·
šeJ prveJ scény. Gajané od národného umelca Atama l . Cha·
hturia na Je baletom, ktorý od svot ho vzmku r. 1939 [uvádza l
sa s názvom Sťastle l prešiel nlekolk 9ml Cipravaml, na tmi! po
stránke llbretlstlcket. Na našel prvet scéne uviedli die lo v roku 1957 v ch oreografii ). Zajku a v réžii K. H6jka. Dn cr né
libreto vzniklo z11 spolupráce ). K6koi!a. F. M. )elaňana a
B. Slov6ka. Choreogrartu 11 réžiu mal F. M. ) o laňao . Dnesný
def Gajanli te umies tnený do rámca arménskeJ kraUny, v ktorom s a rozvlfa vzťah hlavných predstavltelov - G11Jané a
Dávida. ústredná dvo jica prekonáva rôzne konCIIkty mies tneho a rodového významu. Evolúciu vzťahov naruSI Jeden
z naJtraglckeJšfch okamžikov nášho storočia - druhá svet ová vojna. Mlad! muži - Dávid, Karen, Izmall a ostatnl -

se

Záber z bratislavskej it1scenticle baletu Gajané ( A. K ova(ovti,
Snfmka: J. Vavro
A. Boskovičovti, J. Srubafovti).

ZDENeK MACHACEK

sló!l sólista SeraeJ Kaalb :ao ZSSR,
ktorý spieval dvojhlas ne (l) a spre·
vádzal sa na slrunnom nástro ll č11ndza. Speváčky Ruanka Bol llod
a Stojana Lallo•' zo Sofie spievali
dvoJhlasné šopské plesne - s malýml sekundami l ďalšlml disonancia
ml, s výrazným tremolovým predna·
som a sklzmi v zaveroch. Hráč na
rOzne ludové nástroje a spevák, Aal·
do!! )onf Broda z Polska, skupiny
jodlcrov z Rakllska, Shdorfalvlho cl·
tarov9 slíbor z Maďarska - to všetko treba spomenúť z kvalitatlvne
výborných výkonov sútaže. Finálový
program bol Jedinečnou prehlilldkou
hudobno-folklórnych špičkových umel
cov nlim blfzkych národov a posky
tol neobyčaJne vzácno folklórne ma
tf'riály pre obrazový l zvukový záznam.
S rado sťou konštatufome. že v tom
to medzinárodnom finálov om kole n11·
i;o folk lórne skupiny zfskall vysoké
ocenenie. Vo fi nélo•om kole porotA
naJvyššie ocenila a udelila cenu u
národn 6 kolo triu futarlatcw Knbln·
covcov z Utekál!a. Cen •Idka udeIl ia porota Sándorfalwlho aiboru cl·
tarlstov z Maďar ka. Ceau Zlat6bo
péva udeli la porota Abcbbake mu
mužskému zboru starcov zo ZSSR.
Uzavretfm prvého ročn!ka televlzncf
sl1fa!c Zlatý páv sa sllfat nokon čf.
Staľc tu preberá tolevfzne š túdio Mos.
kva. ktoré vyhlási Jel ll. ročnlk 11
bude v nef pokračovať. Zdá sa. žP
rhce súťaž obohatiť al o tane~né
rolkl órne preJavy.
ONDREJ DEMKO

od chádzaJú plni ť SVOJU vlastenecktl povin nosť - brániť rod·
nl! Armén lu a celil sovietsku vlast. VUazný koniec neznamenal štastlo pre všetkých. Mnohl padli n11 boJovom poll v me·
no novliho života. ZA veroč ná svadba Gajané a Dávida vyznieva ako symbol š ť as tného prekvltaJúceho života v slobodnom
Arménsku.
Námet umožnil vytadrlť - okrem hlavného Ideového zámeru - at národnú cha rakteristik u Arménske, zvykoslovné,
hudobné l tanečné mo menty, pravda. v~razovýml prostriedk&·
ml klaslckliho baletu.
Treba konštatovať. že autorský zámer sa nie celkom vydaril. Konkrétno možnosti libreta zostali nevyužité v colkovet
dromaturglckel. režiJneJ výstavbe a vo výbere výrazo•o tane č
ných prostriedkov, ako at Ich realizácie. Mysllm sl, že niektoré obrazy (celkove leb bolo 6) by potrebovali choreogra
flckli l dramaturgické úpravy pre zvýsenle Jednoliatosti dio
la. Niektoré výstupy v 2. obraze (tanec horalov l by sa mohli
naplniť adekvátnefš!m pohybovým vyJadren!m, už at vzhladom
no lnšplratfvoosť dremotlckel hudb~· . RuskS• 11 hblový tanec
1 lczglnka nevyu2lvaf(l možnosti, dané u! svoJim výberom .
V baletnom súbore márno do stato čne echnlcky vybaven9ch
tanečnfkov. ktor! mohli výstižneJšie vyJadriť dynamlck9 nábol
spomlnaných člslel. Možno naše kritériá sCl preto také vysoké,
že tieto tance poznáme vo vynika Jllclch Interpretáciách so
vlotskych súborov. Siesty obraz - [svadba 1 zložité !olklorlzujúce balhtbllo - by potreboval ur čité skrátenie pre vll č
Slu pOsobivos f finále baletu.
V Inscenácii bola vhodne vyuzltá zadná proJekcia. symboll
zujClca neprlatoro. resp. voJnovú situáciu. Kostýmy Ľ udmily
Purkyňove J , scónu Pavla M. Gábo ra a výkon orchestra pod
veden lm Adolfa Vykydala m02emc zaradiť k vvdareným strán
kam predstavenia. Z hlavných predst avltefov sl zaslúži ab o
lutórlum )án Halama v Cl lohe Dávida. Ako Gafané sa predsttlvlla štandardným výkonom G. Demowll!od. Z ostatných pred·
stavltofov treba spomenu f P. DO.brat1ka v oostave Izmalla
a alternu fúceho Zoltá na Nagya, ktorého kreárlu Dávida mož·
no zaradlt k Cispešným výkonom doteraJšeJ umelcove! práce.
Celkove moZno ch arakterizovať Inscenáciu GaJa né ako obohatenie baletného repertoáru SND a zoznámenie sa s prfCažllvým národným koloritom Arménska prostrednfctvom nášho hosťa - národného umelca ASSR Frunze M echakovlč a
J elať\ana.
EMIL BARTKO

Dobrodružstvo s mus·

Musi ca!, aj ked Je to t1tvar v hudob·
no-dramatickom žán r i pomerne mladý,
sa natrvalo us1:1dll v repertoároch všet·
kých hudobných divadiel sveta. Voď len
na bratislavs keJ NoveJ scéne videli divt\cl sled mus1c11 lov od Lode komedlan·
lov, cez My Fair Lady, West Side Story,
Man of La Mancha, Hello, Dolly!, a ž po
Fidlikanta na streche a Zorbu. l ked
všetky tieto tituly vznikli na Západe a
moll premlliry na Broodway, ostalo po
nich vola pocitov, Impulzov. vera lnšplrA clf, tOžob a predovšetkým - chutl vytvor i ť muslcalové d ielo al u nás . Poku·
sov bolo vera - a to nielen u nás, ale
vo všetkých socialistických kraJinách.
vrátane ZSSR. Spevoherný súbor NS neJeden z tých to musicalov at uviedol.
'atvHinrtne)sfm dielom, v ktorom sa
spo1il! spomfnané skúsenosti s prlslovr.čnou slovanskou muzlka lltou, boli diela sovietskeho sk ludatela A. Ešpafa Siedme nebo a Svadby z klob6ka - kto·
ré mali taký pridlnlvý ohlas. ako spoIDLDW mur;1c.U,I a6RIClo- &rA~MleAC..,

Dramatur~la Novet sc!lny vytrvalo pra·
cujo s mnohými s lovens kými skladatelml a libretistami, a tok s a tvorba nového špeclrtckého hudobno-dramatické·
ho útvaru formuje do Ospešnýcb tvarov
aj u nás. Jedným z nich je al najnovšia
národná spevohra (ako sme 1u skromne nazvali l "Dobrodružstvo pri obi la·
kocbu. ktorú na moUvy známeJ Palárl·
kovej hry adaptovali libretisti J. Salloskt, K. Peterat a B. Kramoail. Hudobnu
s tránku zverila dramaturgia NS mladé
mu talentovanému skladaterovl Igorovi
Bázllkovl (premiéra - 18. máJa t. r.l.
Sla hnut za dielom slovenskeJ klasiky nebol Iba zdvorllostn9 akt. Chceme rozslrlf paletu námetov, oživiť dielo, ktoré
vzniklo v r . 1862 a odvtedy !IJe na slovenských ochotnlckych l profesionálnych scénach, zmodernlzovaf ho v texte
1 hudbou, aby bolo dOstolným prlspevkom hudobno-zá bavného divadla
do
rámca osláv 30. výročia SNP a 30. vý·
ročla oslobodenia naše J vlasti.
Proces zrodu diela to spojf'ný s óva lwulli & «Uskuslamt o tom, do akeJ for·

my, podoby, polohy, trans!ormác1e, ~~
aktualizácie dielo textove ~~ hudobne posunllf, aby diváka zauJalo a prthovorllo
s a mu živým slovom 1 modernou bud
bou.
U! v tom čase mt v hlave vlrllo množ·
stvo pripomienok, zlepšeni - ledva som
sa dofkal, aby som l fa, ako dirigent,
mohol prispieť z muzlkants ko-dlrlgent
ského pohladu svojou ,.troškou do mtvnaM. Ked začal pracovať na hudbP
I. Bázllk, nadl!llel ozaJstný boJ s časom
Bola to velká a rušná robota : vytvor1f
deflnltlvou podobu libreta, napfsaC bás
nlcké texty pre plesne, rozmnožlt libre
to, optsaf a odfotografovať klavlrne vý
ťahy, party pre zbor a všetkých sOilstov
pripraviť partltClru pre orchester a roz
pfsaf Ju - tu muselo ohnivko presnP
zapadať. Potom sa rozbehli skúšky a za necelý mesiac premiéra!
Takto vzniklo na Slovensku dalšie dlo
lo, ktoré chce rozšlrlt repertoár hudob
no-zábavných divadiel o novt, svoJskf
pohfad. Ako sa n4m to podari - uvldf
me pa Qrem.l6ra.

c
EOO!:N SUCHO~: Symfon1ck6 t antbla
B-A· C·H 'l)re oraan, sl4~t kov9 orcbes·
tar a bicie ntstro te (Slovensktl tli·
harmóniu diriguje dr. Ľ. Rajter, sOllsta na organ dr. Ferdinan d
Kllnda.
SI MON JUROVSK?: II. symfónia pre or·
gan a vefký orchester .,Hrdinská"
(SlovenskO
filharmóniu
diriguJ e
dr. Ľudovft RaJter, s61Jsta - dr. Ferdinand ~llnda l-

'ID

OPUS, Stereo -

9110 0214

-oTakmer sClčasne sa dostali na il'&mofón ový u·b nahrávky Sucboňove1 Sym'o·
nlckef tant6zie z vydavatelstlev OPUS a
SUPRAPHON. Na pla tni vydavatefst va
OPUS vyšla l nahrávka Jurovského
ll. symfónie - obe dlclJ za spoluťl~a . tl
tlr. Fenlln&Dde Klindu, Slo•enskel rtl·
barm6nle a dlrll!f!llta dr. Cudovfla Raj·
tera. Platňa vydavatelstva SUPRAPHON
Je celé venovaná posledným diel»m
E. Suchoňa - okre m SymfonickeJ ran·
tázle ( kde sólový part stvárň uje organ! tka }aroata... PotmčJUod , orchestrálne naštudovanie Je zverené Cesklll fit•
harmónii a dlrlgontovl V'clurnl Neu•
manao•l), Je tu l Kaleidoskop, naštudovdn9 slovanskou klavlrlstkou K16ron
HawUkowou, Symfonlclcfm orchHirom
bi. m. Prahy FOK a dirigentom FranliAkom Vajnarom. Iste by bolo zautfmdV~
porovn a ť dve umelecké stvárnenia o
to viac, že každé predstavuje svolsk~
prfstup. Úlohou teJto recenzie te vlak
referovať o s klvenskel nahrávke.
Symfonická fantázia (dokon čená "
máji 1971 a premiérovo uvedená 17. ll.
1972 v SF) sa dostáva na trh s dvoJroé·
ným oneskorenfm, keď u! zfskale po·
zornosf domácich poslucháčov t zahra·
ničia. Je to vzrušujCice dielo, vystavan6
na kontrastoch. ktoré vytváraJCl strledllvo miesta kfudné, medltatlvne, na dru·
het strune výbu!m6 a vzrušujúce. lllb ku
myšlienky najčasteJšie tlmoči v sOlovef
kadencll organ, vynlkatllcl l vo vyso·
kých, v9razných registroch. kde nál11du
dotvára orchestrálny sprievod . E. Suchon
chcel dielom uzavrieť ledno tvorivé obdobie, podobne, ako to už skOr urobil
v Metamor!Ozach. To vysvotrute l pou21·
vanie citátov z diel predchádzatúcP.ho
kom pozičného obdobia
( MetamorrOz,
Fantázie a burlesky, Rapsodicke J sutty .. . ), z ktorých - ale nielen z nJc; h
- stavia Jedno velmi pOsoblvé dielo. s
domina ntným postavenlm or~an u . Pomo·
co u neho a sku piny blcfch nástrojov vytvá ra vzrulíufúce miesta. s bohatou. rarebne pestrou a harmonicky premvsiP.·
nou syntézou. Pomocou pohfadov sr1Uť
rozv1Ja a budule svoj tonálny systém, č o,
pravda, je vecou voutomého vysporta·
dania sa. Poslu c há č vnlma cel kovo ar·
chltektonlku a hudobno obsahovCl v~ 
poved ako celok. Na druheJ strane ndal
umelec hold l veJkému kompozičnému
l l&vu barokovo! hudby - J. S. Bachovi.
V Suchof1ovom diele vyznlnva táto poko·
ra a úcta naJml1 v hlboko medlt11tfvnom
závero.
Ferd lnanll Kli nda, ktorému autor zveril naš tudqvaole sólového portu, opli(
potvrdil prec!znu prácu skutočného mat·
-.tra kráfovského oástľo Ja . Te to Inter·
oretácla, ktorá sa sice riadi požiadavka·
ml autora, ale na druhe! strane vlast·
ným Intelektom l umeleckým vkusom
dotvára výrazové, zvukové a natmll ťa·
rabné nuansv. využ!vatťic bohatstvo re·
gi trov. SF s dlrlgentom Ľudovftom RaJteroru ( ktor9 s Istotou riadi, vedie s
t doláva náročnú partitúru). podáva per·
rektný výkon, podmlenen9 premyslenou
stavebnou Untou dirigenta. Stereo na·
hrávka dod4va skladbe plastlčnosf , zvu·
kovú výraznosť a tniitrument~l n u mno·
hotvárnosť.

Slovenská hudobná tvorba nie te bo·
hatá na diela venované organu: čl u!
sólové, alebo s orchestrál nym sprlevo·
dom. A tak našl Interpreti sil často nll·
tent opakovaf svoJ repertoár. Tvorte ho
však vllčšlnou diela vysokého umelec·
kého !tanda.rdu, v ktorfc'll sa ortan sttva tl mo~ntkom hlavnt ch tde1 a hudob·
n9ch myllllenok autora. Takýmto spOsobom u platnil nástro! v Il. symfónii nr&
organ a velký orchester aJ ~imon fu·
roukf. Dielo patri k vrcholným pt·á·
cn m autora. Symfóniu naplsal rok pred
s mrťou .
Dal 1&1 programov9 podtilul
.. Hrdinská". Zámer autora nafvýst11nef·
šle vyJadruJ ll názvy časti l Zl tot. Utrott·
nie, BoJ). Tvoria my!Hienkovu na pHt cl P·
la l !Ivota človeka . Organ tu vysturm1e
Jednak ako oosltef ldef, Jednak ako Jeh
u mocňovateJ. l v tomto diele Je v~bor
né lnte r preta~:lé stvárnenie. ktoré 1~ a;t o
dotvára hudobnťi v9poved autora, v9ra7om dokresluje programov9 podt·~xt
F. Kll•da 1 t . lajter so SF podhntó
nosl ucháčo m skutol!ne umocnený budob·
1ý odkaz Simona Jurovského.

...

N•~Mtlcon

by bolo dohre I)MimenU, ee1\ n•6 wybatllnie platne. Oprot i 1trllil ao·
ldaet tltulnel strane Yiii!lml yYolk6 per-

ektae )'riprawen' aadn' strana oiNilu.
"rolfesyi!d mutaola teztowej prflohy
.moii•Je l zabraaU!né mu konzumeatl)o
vt prnlkatf biblie do d iel a omeltM!k6·

ho IUIIInia ••tom.

List

Palerma

TeUeuke, kelfeke .,.,.,._ .,..u, kem u 9 posledntcb
rokoclt cit. .._ allokeurOYe( .,.dcl zo Sovietskeho nhu,
••I!Jeraka, Melfanke. Porllka • a cel6bo kootloentu, 11te pri.,.,. k l•oko.eleela bl..a l mled6ho bretlelusk6ho tenorl•ta, s6111ta o,. ry SND Jarata Hu r n é h o 1ne snlmke ), ktO·
rt IMI eon•bre mlanltllo toku ltuduje Y stredisku pre priJir•vu operafch speY6ketY ,arl Teatro Massimo v talianakom Palerme. O uotleb ,ntch dojmoch napfaaJ vefml obsiahle Jarorm6cle. 1 ktortch pre zaujhnavost vyberáme:
P'o prlcllode do Palerma ( 11
rtor:cmbrt m. r.) 10m bol za.~kvé:en(í: ihneď ma zauledli do
ll udijnej miest nosti a tam po zo;mámenl 1a s ~lenml prijímacej komisie - som dostal
5 minút
na
r ozospieuo111e.
( l'redt flm som absoluoual takmer 40 hotflll ce1ty ulakom, bol
.~om neokllmatizovaný a ller ·
vó:my . . . ). Prauda, ifiel som
do Talian.~ka ,, tú:lbou, zdol.:onnilt' sa v odbore, a tak som
r(Jchlo
prekonal
počia toéml
t r~ltlll. Predsplet,ol Bom óriu
Rudolfa z Boh~my a ukd!ku z
A 'ldré Chénter a. Porota &a ra dila pred mojím zrakom. Uspel
som, prijali ma! Tt) najtailie
mdm za 1ebou .. •
Začala

člatok mZad6ho čloc;cka J• taf.
ký, a preto sa 1r1a~ml vlellco
ro/Jlf tal..-. aby profesorka bola 11a každej hodine spevu spokojnejlía.

Moja domáca pedagogička
spevu 110 K on:ervatiíriu, prof
Ida Cernecká mi dala dobrl
a pevné základy operného .vpe uáckeho prejavu. na ktorých sa
dá r:elmí dobr e budova( ďalfla
nadstavba P" osvojovanl si
bel canto. U slgnory. Clgnouej
.fi za&a ecmm t o. te bt'% ~na
hy .,prerobif" ma, uylepluje
techtriku vplevaotia. Treba d
úprimne po pedaf. že 1 mesiacov pobytu L' Talian1ku ne&tačr na diikladn~ OIIVO}enle
si
spet•tlcl..·t'lto prejal'll u l t (lle /Jel
cwtto. Bolo úy potrelmé pokročot•at v tomto ltrldltt dalej. Ak sa dnef houorl , ~ ~~
operní spet·tici zo SovletJikefto zt·/izu, 811l har~ka 11pievajrl
dobre, tak stí t o ::uličla lf, ktorí
u Tallartsku
absoll'ovall
as poň due tak6to stdte, dokallca - so!'lct.~~·i umelci boli mJ
dvojse::ótwej std::l v ntlldmskej
La Scale ...

ma učif kedvsl sit1v -

na operná 1 peudčka Cina C l g.
n o v á, vetmt milá, Jarmantná

dáma, ktorá u~ na prvej ltodme 1pevu dala na vedomre
svajtl kvallfikovanosf vo výuč
be bel cantovej tecllniky. Ovláda rnu pamtlt vletky lllavn~
operné úlohy. Neujde jej alli
jedna chyba. Vo!akedy bola
hl'lezdou La Sca/y, Metropolitan oper y, Covent Carden a
iných svetových scén. Raz ma.
lo l.:oncert 1 u Prahe - v Spa·
nlel&kej sále hradu. Vystupo·
vola 1 Ciglim, Merlim, Toscanilllm a dal§fmt ...

...

Zaujlmavd je prdc a korepe·
tftorov: 111 to vysoko k ualifi·
k ovanf odborníci bel canta, niektor{ % nich sa dirigen tmi.
Osobne spolupracujent s ntae&.
tromi Corslm, Machadom, Ja .
J'Oncom Yoshimorl Kllwchim
(veľmi
často
spomína naJu
Kajabovú-Pel'ldfkovú,
A nnu

Sólista opery S D Juraj Hurný.
ktorá spletJala pod jeho taktovkou v Taltansktr). Stí nám
prratetsky naklonení, ale v
prdci svedomltl. Kedže sa tref.
mi dbá aj na farbu hlasu, ::atriedili nás do prísluinej $ku·
pi11y mňa med::i te1torov
..lirico". Podla toho aj Studujem hlav11é tenorot•é partie ::
opier Traviata, Bollf!ma, Madame But terfly a dal!ie.

...

Vrátim sa k hlavnej ttčitet
ke spevu - signore Ci11e Glgnovej: fa odínu čo hodinu u nej
počtívam , ze jej jedinou snahou je, aby som spieval čo
najvo!llej.fie, a to 1a mt člm
dalej, tlim lep§le dari. Je tu
dobrým zvykom, ~e sa hovorí
v!etko prtamo do oči. čl $ťl t o
pd či alebo me. K aidli za-

Pre mría najuýznamncjfou
udalostou
bol ko11cer t ( 16.
februára t . r .), na ktorom som
spieval Or lu Rudolfa z Bohém y
.,Che gelida mwrina''. Celý kott·
cert tlQ/trá vali pre talian.~ky
rozlllas a sfilmovali lao .,110
farbu". Tunajlia tlač prrníesla
o podujatí roz.~ialtle komentdre. Ľutujem, ze som nemal potrebné noty ::o Smetartouej
cllcell,
,.Predwrej nevesty" abv som ::aspict·al driu Ja/llka .. •

V mexickom hlavnom meste preml6rovah koncom marca t. r.
Pendereck6ho Pašie. Na koncerte. ktor~ preberal rozhl as a tele·
vfzla, bol prllomný a 1 skladater. Dielo na!;tudoval - so sOIIstoro
Andrzejom Hlolskhn - dirigent Jerzy Katlowtcz.
Zn6ma talianska sopranistka Anna Morrová v ystupovala na tohtoroenom Me" zlnárodnom hudobno-divadelnom festivale v JaponskeJ Osake (5.-24. eprfle t . r . ). Na restlvalo provlállola e urópska hudba a Interpreti.
Pri prfležltostl stého výročia uve(lenla prvej opery vo rrnskom
Jazyku Je tohtoroena hudobná sezóna vo Flnsku venované pre·
dovl.Ptkým tvorbe dumaclch uutorov. Mimoriadnemu usuochn ·a
tel;f najml o pera Apollo a Mars od 45-ročného skladatela Fina·
tuhant RautHvaar.
Tohtoročn •

XI V. poznnt'lské hudobné Iar bola ve novaná hudbe,
ktoré vznikla za 30 rokov oxlslenclo PCR. Festival trval 5 dnf.

V llb1nonskom B11albeku konce•·toval na medzinárodnom !eslivale (28.-31. marce t. r. 1 krokovsk~ st1bor MW 2, ktor9 uviedol
suča~nO pofaku a svetovu tvorllu.

V New Yorku vyšiel slovnlk moderne! hudby. V prHruvnom ko·
lekl!ve, ktorý pripravil dielo do tluče. l'ltamc l vera mien silčasných skladatefov 11 teoretikov. Tzv. VIt ton ov ~lovnlk f pod11
redaktora )oh na Vlttona 1 svo1ou tematickou náplňou zahrl)ule
celý svet. no prcvažu1ú v ftom lnform4clo o americko! hudbe.
Vo viedenskom vydavalolstve Universal Edltlon vy§la knlh11 , ová hudba a resllval. ktoré sa venuje dlléme, el m11!ú byť rostlvalv prfle!llostnýml udalo&ťam l v hudobnom živote kra1Jny, alebo
novou rormou existencie modei'Oel hudby.

ovým r ektorom Vysokej hudobne! školy v Lipsku se
huslista Gustdv Schmahl. Poznéme ho l v Bratisla ve.

O mojom !túdiu by sa dalo
naplsaf ešte r:ela. Napriklad
to, že som počul a spo::nal
m t•Jir·ic/i , ..,.lo ·•i cll open týclr
spe11akov, ako je Boris Chris·
tov, Cornel Mac Neil. Paolo
IVasltington, Cena Drmltrouová, Elena Stdiotisoua a ďallf,
l.:tor(Jcll by sme iste rarlt počuli i 111'1 na§ej pruej opernej
scéne v Brat islave.

U•e•••l• aoYef 11pery Pau._ Deuau. E l o 1 t e l a
$t6taeJ opere Y •erlfoe aa cN!ekhalo 1 vefk9m napcl: ltn. Po anrtouf pre•ltre opery l y t le r o o c 1 od
Ernsta Hermeaaa Meyera (o ktoret eme pf1all) te to
•rubt droh6 anlaka, ktorj ltttae opera " teJto sesilne uYte•l• • ••l teatora1 u Yeru aemohle .Cafovaf
•• ndoetetok ••dllairodatbo dajmn.
Y

Po LuklllloYI, PuatlloYI a Le. .elotOYI te Elasteln ltn·
tt o,.ra tere1 al oaeladesletrol!ntbo skledatefa. Ul
• r. 1855, " i!aM smrti Yefk6bo fyzika zrodil• aa " skladatefoYI myllleaka slollt operu. V tom Istom l!ase uva·
l oval •t Bertolt Brecht o tejto ttme pre dlved elnli h ru.
Ale lbe " u.tetafch piatich rokoch zrodilo sa dielo,
ku ktetr6ma libreto aepful Kerl Mlckel,
Ul Yopred bole jeaat, le to aemílle byt jednoducho
ahudobaed ~lttsnCle nfk6bo ty1lka, ktortho spisy
116rodnf eoclallett ep61111 a zekhall. ktortho ako i ida
llontltill k emlsrtcli • ktort •• • americkom edle mu·
eel dollt' toho, le teho btdeale be1ohfadne postavili
do slulleb lmperlallstfck6ho muodho kynoženla. Desuu, Brecbt a koael!ae •l Mickel Yldell y El nstelnovom
tragickom oaulle mol aost Y}'eoko ektu61ne1 paralely
a ziHipGYellaoetJ udca pr.. apolcN!nostou, pred fud ltvo m.
Elnetelo ... nojha liatom RoOHnltovl podnet k •ojAinsktma YJulitlu tedrnej eaeraie. Krok, ktor9 bol naml eront prott barberstYu ne•ecktbo failzruu ap6aobll,
la •• americkt tmperlallltuue atal majltefom al6movej
bomby,

•rt••·

OJ1era M sei!faa ..-rotaafm kafh aacl1taml, ktor6mu
pednt 1e olte( •l ElstelaoYe diela. Ne spbob tllmo•tch
dberov nuleduji kr6tke echy, ktort objuliutt nle~tort pre sprhaala u di!astaea tch 61oh - vt·
1nai!n6 altuicle a anboriiuji Elaatelaovu cestu od iteku 1 Ne•ecka, po amerlckt ezll.
Desuu l teho llbNtllte redl IM'•cuft 1 cltitml. Libretista • cltttmt Goetbebo, Schillera a Holderllna, Oesuu
u prlkltle k llullbe Johaone Sebeetlana Bacha. Cituje
Ju " orlaiJ•tll, tn•trumentu fe fo JM1 novom, menf to harmonlckf•J, nako•t•t •odetkeml, Hudba tu mi juat
llrarnatufllekt funkcia. Prfnakuje IIOYO 1 dej, etayla
1a k nim dialekticky - " síi.hl ..e l " rozpore. To yJuta6, l!o o....u •• ballby Yklad6, yYcbidza • lpeciCickeJ
lln4o'"-j ,.-obe, Y poulltf ,aru.trlellkoy - eko Yildy
• tolte ekladetara - celkom aHoamatlcky, pris pôaoltea6 yfpn..l. ktort allee •u.lallaaf,
\

Pre Ylaetnt det opery JIODifYa De111o 12-i!lenat or·
elleeter, " ktorom 'kdllt 1 hu•obafkoy musf splnlt nie·
kalka •6lntfch tlob. Iba • dlterme.Gzlic h 111 orch ester
,..U.ent. Ako ioJ)aok )IOallYa DeiHu ' operi at aaa-

tal známy

Posledné člslo časopisu Osterrelchlsche Muslkzettschrlft venovali
Pstetlckým ot4zkllm na1novše1 hudby.

EINSTEIN

V proltaa, 2 lateraentcb a • jednom epil6au
raji autoJ'l dnbt llejGY6 rnlnu , ktor i nnlizu je na
tredfcle luM61te •l•ellle. lete bodla eko potravu krokodllnl. S..Di IIYot el zacbrhl tfm, le Ytlpml rozoetneje krok. . fla, ktoJ1 bo at tek oakonlec zof erie. No
Ael o o~lle a vybl6al, te ., r6d !lje", ef keď ten to llvot YO nete l•perlalla•a - l ..te ,arlpomfoe tanec •• os tri
aob. Tieto lotermeut d • bket alívlalo~ll s operatm •laafm, ale n61ej6 llo ltry niUtny aspekt : vôla
Jednoduch6bo č loveka , 1!1 n6roda lit, Je napriek tfr•·
alu 8 IDirtl ae:&lo•ll6, Ta S8 kUIICeatruje opthnl1tlck6
hla cel6ho lllele.

zahrani~ia

Zo

Einstein v sl cúmen! Theo Adama

Sn lmka: R. Redllnger
neto r6nov6 pá ~ky (1 organom , zborom atd'. ). Nepomerne
Yclký je poeet spevékov oa scéne.
Opera mt vera pé)•oblv9ch pa11621. Patri k alm Ela·
etelnltf mono16,!!, 11prev6du nt violon če lom , • ktorom
fyzik zúfalo s po~ oáva svoju s pOiu zodpovedoo!l1 ze
nasadenie atómovej bomby, ako •l teho posledo6 1nfne,
" ktoreJ k atarcovl pristupuJe vedychtlvf chlapec • kdo
vefk6 61obu hr a ji tónové •ymboly BACH. ktor6 poukuujú na nrkosl' rudsk6bo tvorlv~ho ducba. varmi
dramellcky pd1obf at sc6ne, " ktoret tellstu demolujt
Eln1telaoYu Jlracovliu . 7.eznleva Bacbou dorlckt or8•·
nod tok6ta a • prlkrom kootrute k oet orchester spus·
tf cbortlovi mel6dlu ,.Volil Hlmmel boc:b .••".
Ako protiklad k nll!lace j zlobe aaclatoY atoff BacbOYa
hudba - 1 mocnou , neaoli!iternou ellou, a1 kecf tu roll
prfkro zeubuJCícl ehor6Jo•9 captu1 flrmus. Oesuuov
komentir k tejto kombln8ell le Jednoduchý: J. S. lech
by ma bol rozumel.
O Ylelll!om • tetto opere by bolo moin6 •l dilkutout. V sctoe .,Nesmrternu.t " bakajt na Elnateloe tebG
lprtbuzneot dule - Galileo. Glordeno, Leonerllo, l'OPIJaj6 pl•o, Ytlpkujt. Jeden z nich Iron icky zeo6tl .,() blatenoeC" - • k tonw hraJú ltyrl flauty Pre ltdlum r moJ
1 2. dielu T11mperovao6ho klavfra. Zd6 se, l e tu t• tet
redostt 1 citovania u! trochu pri•era ..•
O tomto Eloatelno•l •• bude elle •era dlakutoYaf,
vlel( nre sporov. Des auova nejnovlla opera nika • .,...
tetok lttky k preduktf,net vf mene nboroy,
Z receula HANSJVRG ENA SCHI\CFERA
(Wuslk und aesellscha!t 1974·4)

Hudo~n6

encyklop6dia

Ses( rokov po vyjdenf
druh6ho vydania sovietskeho Eocyklopedlcktho
hudobatho aloYnfke IEnclklopedli!esklf muzykaf·
DJ1 SJOYar, 8Ytoryeo.tayJteJi B. S. Stetapreu l
l. M. Jampofaklj. lzdeter•t•o ,.SoYietekafe eocl·
klopedlja" Moskva 1988)
ob javil sa na sovietskom
knl!nom trhu v náklade
102 000 exemplárov prv~ zvllzok nove1 sovietskej HudobneJ encyklopfdie l MuzJkefnata en·
clkhtpedlfa - l., Mu.kn
1!173). Má celkove pozostávať z piAtich zvllzkov
a obsl11hnut nsl 7000 hester. Hlavným redakto.
rom Hudobnej encyklopédie te popredn9 soviet·
skv muzikológ prof. jur ij Vsevolodovtč Kcldy'.
DrSc.
Vydanie ovtel. ke1 Hudobne! encyklopédie. na
ktorom sa podlefa1u dve
vv!lu va telstvd:
.,Sotletekafa eaclklopedifaM a
,.SoYietaklt kompo11tor",
1e udalosťou, ktoref v9
zn 11m presahulo rilmcc
Soviet koho
zvllzu. Al
ked má v prvom rade
shi~IC
dom4t•lm
potre
bám, o 101 akluélnostl
svedči okolnosť. !e orv9
zvllzo k sa napriek rei&
tlvno vvsokému néklodu
tnkmer okAmžite vvpra·
dal. Od čias ruského vydnnta R•ntnmnnovho slovnika 11901-19041 nebo
lo v rullkom tazvku nn
cvklooedlckfl1
1>ráre
stredne! velkos ti. To <.,amo osebe svedči o aktuálnosti HudobneJ encvktopédle - tednozvazkovt Encyklopedlck9 hudobn9 slovnfk bol len
nedostotol!nou
spllltkou
stá le
rastflre1 potrebo
moderne!.
dostototne
podrobne! sovlnlskel encyklopédiP.. Ak mame sl1·
dlt pod fa prvého zv/lzku
na celok, 1e u! dnes
moZno lludobnt1 encyklopédiu označi( zo význRm.
ný čln sovietskeJ muzlkol6gle. (Až na malé
v9nlmky sl1 všetky he'llé
dielom sovietskych špecialistov). )e to pr6 ca,
ktorá znesie porovnanie
s naUepšlml zahranlčn9ml pr6caml tohto typu
- vo výbero hoslel pdsne výberové,
néle%1te
rundovaná, s bohatou a
kvalitne tlačenou obrazovou a notovou llustl'á
tfvnou časťou. VychádZII1ťic z domácich potrieb.
prlnUa Hudobné ency·
klopédla (okrem vcelku
vhodne vvbn an9ch hesiel
vecn9ch 1 osobných, kto-

ré ma1u univerzálny dosah 1. obsiahlo Informácie o osobnostiach a
problémoch
hudob n~dl
kultúr dnelnáho Sovl.,ts kebo zv!lzu. Treba v~11 k
zdOraznlt, !e Hudob'l 6
encyklopédia 1e vo v.Gfahu k univerzálnym, resp.
lokálnym heslám proporčne vyvá!en6 a tel stla spočfve al v kvllllte
Rpracovan9ch hesiel 1
hudobnej teOrie, organoIOgle, etnomuzlkolOgle. z
hudobného !Ivota f renni
ht1Siá o hudobneJ kuittire kralln a hudobných
contlerl. Velkým osnbnostlam svetovo! hudby
l Bachovi, Beethoven ovi,
Wagnorovl,
Verdlm u
atď. l sú venované velmi
pekne spra cované a dokumuntované t.!Odle.
Slovenského
čllotP.!a
pr1rodzane uujlma ai o,
ako sa v Hudobne! enr.vxlerpédll odrá!'ll slovensko problomollkll. Prv9
diAl lpfsment AB, V, G
ro Gong l Ich sice nnprJ.
nllša mnoho, no le ne
nll'h ztovná ~noha 111110·
rov dostatočne J>Odrollne
11 plo•lllrkv vystlhnllf da·
ny J;r ndtul't 1Bellu, flrilt.~lttva 1. Skoda len. f e
~r.O 11 nich al nopro~nu.tt
a chyb\. ktoré člustočne
sptbobu1emo sami. lobo
nrmáme J)l'e zuhrnllt~ 
ných záulomcov do,ta•
tok tntormutlvnoho lllll·
tr.rlélu.
Nllpravu
by
mohlrt prlnlo~( užsla stmlupréca nellcb mu.~:lko·
16.1(ov s autormi llu clo>bnoj encyklopédie v orf·
prave ďalšieh zvllzkov.
V k afdom
prlpade
vlak
možn o 1ovie t~k n
Hudohnú
~t nc yk l onArl! u
- ako vefml u! ttnl!nf •
aktuá lny zdro j lnform~
cil - odporú!!a( al alovens!<é mu
i!llaterovi,
ktort nemá v dnrn,r.et
spisbe n ič podobné k dlapoffCII lpos lednt Yydan io Jtln•·•·.,...,ll. k!r>rli bnlo v malom mnoh lYe na
na ~ urn trhu, bolo cenu·
ve takmer nedoatupot,
maďa rs ký
trujavilzkovf
Zéoel lellkon te aase 1
tuykov6ho hledls ke llrf• tupnf len Jlmltovenel.
Trebe ubel!pei!lt, ehf ••
aovietllke Hudo bné ttncykloptdle dosta la aj na
níit kni!Zný trh. Neulehn6 sltu6cie s ponukou
t~oviolskoj
muzlltolnRIC·
keJ spisby ' l peclelh;ountch predatnlach :~~•·
hranlenef llteratliry
•
budobofo te y tomto prf·
pacla niUt alernlltj6ca.
-lv-

Jubilant

Prlkladná práca

Tentokrát adresujem označenie " pa.m t.itnlka" vetmi aktívnemu, elánuplnému
človeku, ktorý v6bec nepodlieha pesim istickým náladám rozlúčky 8 kolektívom, v ktorom ho mall radi pre
š!rku
vzdelania
i
krásu chovania,
čo je veru vec nie "na zahodenie".
65 -ročttý jubilant
Oto K a u l i t z sa
akosi nehodí do rubriky jubilantov možno preto, že sa ani náznakom nesrtatí uzatváral' bohatý a plesňami plný
život. Napokon, patri k tým nemnollým
čerstvým penzistom, ktorí sa priam tella z votných dní, pretože ich možno
naplnit vlastným! nápadmi, dávno plánovanými témami k operetným libretám,
veršami rrovýclt pe sničiek l novými prek ladmi, v ktor ých je majster Kau§ltz
jedinečný najmli preto, že i tu vnáša
t vori vé prvky, pravda - najmä do piesní, ktoré sa nedajú sputnat do otr ock ých želiezok doslovného pretlmočenia.
Je hudobným spisovateľom - rtlelen pre
stovky texto v k piesňam (pamätáte tre
evergreenové?: Dedinka v údolí, S leborL pod Tatram i, Saigon, Nebozkané per y , Podaj mi rúčku a pocl so mnou,
Poprosme hviezdy, Bol krásny deň, Jediný pohľad tvoj . . ), pre libreta napr .
k Dusíkovmu Osudnému valčíku, Tureck ému tabaku, k operete Pod cudzou
vlajkou, k Ell>ertovej javiskovej práci
Z prísta vu do prlstavu, k dielam Já•ra
Slváčka, Zdenka C6na, B ohu~a Sle::.dka.
TitrLl a opróvnenle rto sif mu ho dáva
inšpiratívnost' jeho tvorby v datrom žánr i, poc tivý profesionálny prístup a verká pracovitost . Spolu s Gejzom Duslkom,
nepochybne t s KrU tofom Veselým stál
na začiatku slovenskej popuMrnej piesne ktorá sa Sírila voCakedy o pačným
smerom, než ättCŠ•liÍ šláger: : operie t
s l nachádzala cestu priamo na gramoplatne.
Akokoľ vek sa ttám nJ6~e zdar doba
&pred pár desafr oél plná sentimentu,
vrchovato rtaložertá melódiotL
tta·
m ie6to dnešného nerVJ5znelto pulzu moderných piesní, predsa (mozno práve
preto) sa radi vraciame ku KauJit zavým textom, Duslko vým a Elbertovým
m elódiám. Otto Kaui itz má na to vla.~t
ný estet ický názor: človek i dnes potrebuje priestor pre r omatttiku, lyriJm - a žáner oper ety je k tomu ako
~t vorený. Dobre mittulosf bola taká ... , no, povedzme - romarltickó. Ale
dnešný život? Jubilant sa usmieva, pretože vie toho o romantike dne!nej Bra t t.,lavy práve t olko, ako o jej minullích
dňoch. V z6suvke má hotové libretá o
živote mladých z bratislavského Podhradia (Pod, môj Johny), iná téma ,,a
zaoberá problémami mladých techniko v
(Be lasý Achiles) a krámy námet mu
posk ytla 1 skutočná udalost z vojnových
udalostí (Srdce partizánky).
Kto r obi po čas života s vyle 70 .~kla
datelmr, ťazko si vybaví vsetky .~pôso 
by umeleckej spolupráce. Najftll>šie zo3taU dojmy z osobnosti Gej:u Dusíka
( ,.Texty som robil na hotovú. hudbu ...
Dusík ma očaril už v svojich priamych

V roku 30. výroilla SNP oslAvU Okres·
nf uilltefsk9 spevokol HRON v Banskej
Bystrici i tvrfstorol!le svoJho trvania. Toto zmlešan6 vokálne teleso založili nadšenci a mllovnlcl spevu v roku 1949.
NadvlazaU tak na starú hudobnú tradíciu svoJho mesta.
K avotmu sndenlu nemali - okrem
nadšenia a obetavosti - !Iadne mate·
riálne podmienky. VIac rokov pracovali
v natskromneJ!Ich podmien kach niekto·
r aj mestskeJ lkoly. Tu mali pravidelné
stretnutia, nácvlky drobných zborovfch
skladieb, budovateiskfch a vlastenec·
kých piesni, ako 1 skladieb ruských a
sovietskych autorov. Ich prvým dirigentom bol Aatoa Kriltof, vtedy učltef na
Strednej škole v Banske! Bystrici. Jeho
pôsobenie v Banaket Bystrici nebolo dlhtl. Krátko po jeho odchode sa v umeleckom vedenf spevokolu vystriedalo nie.
koYko dirigentov, z ktor9ch kal!d9 dal
osobitť1 pečať pracovnému štýlu v zbore.
Počas pOsobenla Oezldera Ná&ela (1951
al! 1953) účinkoval s mládel!nlckyml speváckymi zborm i (s pionierskym a z Pedagogického gymnázia) v Banske! Bys·
trlci, vo Zvolene, v Slovenskej Ľupči. Po

repertoAr, 'Orobl~my 'Prtesiorovi, utasn•
Die al pracovneJ a umeleckeJ koncep•
cle.) Hrozba rozpadu speváckeho zboru
bola zahnaná d v roku 1968, kedy HRON
zfskal na skť1šky viaceré mtestnostl s
prlslušnýml hudobnými nástrotml, a to
v :Cudovej škole umenia v Banskej Bys•
trlcJ. Spevokol dostal umelecké vedenie,
ktoré sa stará o pravidelné nácvlky l
dramaturgiu a umelecké zameranie. Od.
roku 1967 d!rlgute Okresn9 ul!ltelsk9
spevokol Ouian Dobrfic, riaditel Literárneho a hudobného mť1zea v Banske! Bys·
trlcl. Za odborného vedenia Tibora Sed·
llck6ho z PF v Banskej Bystrici vytvorlll
členovia zboru a Ich dirigent vefmt kva•
lltnf, umelecky hodnotn9 kus práce. Za
ciel sl dal1: !loplnlt program o kmeňo v 6
skladby, ktoré sl1 základom dramaturg!•
každého kvalitného amatérskeho vokál·
neho zboru. To sa podarilo, o čom sved·
er at jubilejný koncert k 25. v ýroči u
práce spevokolu HRON, ktorf bol 19. 4.
1974 v Divadle JGT v BanskeJ Bystrici.
V celovečernom programe uviedli slávnostn6 zbory J. L. Bellu (Hymnus mte•
ru) . M. Schneldra·Trnavského (Prácl
!!est), Sostakovlča (Vpred, priatelia) ,
Cikkera (Pochod povstalcov), skladby
renesačn9ch
maJstrov-madrlgallstov
(tasso, Morley ). Druhá l!asf koncertu
patrila zborovým skladbám, lnšplrova-

dvojročnom pôsobeni D. Nágela preberá
vedenie zboru dr. Jozef Heaer (19541962), vtedajšf riaditel IJ. jedenásťr o č
neJ strednej školy v Banskej Bystrici.
Za Jeho osemročného pOsobenla sa začal! i prázdninové silstredenla. Okrem
pľavldP.lneJ účasti na politlck9ch a kul·
turno-spoločensk9ch podujatiach zame·
t•al spevokol svofu činnost at na výchovn8 koncerty pre mládež, a to 1 pre žiakov v~berov9ch škOl. V tomto obdob!
boli l dve v~znamné vystťípenia: v roku
1958 v pral!skef SmetanoveJ sieni (kde
medz! Inými odznela Suchoi\ova Aká sl
mi krásna. Letr~anova Banská Bystrica,
Svešni kovova Lastovlčkll a Iné), v roku
1959 na 111. siávnostlnch zborového spevu v Banskej Bystrici. v tomto obdobi
sa prejavila práca zboru ako na Jkom·
pa ktnejMo, pOsobenle Jedného dirigenta
sa ukázalo v ucelenosti dramaturgie, v
zlepšených pracovnfch podmienkach, l
ked zmena členov bola pomerne čast6.
Po vydarenej práci prlch6dza obdobie
nepr!Jrmne) stagnácie, vyplývatťícet z
mnohých obfektfvnych ťažkost!. ( Nároč
nosť práce v zbore, častá fluktuácia čl e 
nov, na ktorých sa nedal stavať trvalý

ných Iudovýml ples ňam i (Svešnlkov Lastovička, Fllfpek Cez Očovl1, Moy.
zes - V trenčianskeJ záhrade, Francisct - Tri v9chodoslovenské, Valach Tancuj, tancuj, Suchoň - Aká sl ml
krásna ). Slávnostnf koncert dirigoval
Dušan Dobrfk.
Koncert mal zvlállf slávnostné momenty. Jedn9m z nich bol prednes zboru
M. Schneidra-Trnavského: Hoj, vlast mo.
ja!, ktorý predniesol zbor spolu s bý..
Vftlýml aktfvnyml l!lenml. Druhým prekvapeh!m boli pozdravy hosti, pozdravné
listy nadrladenfch strantckych a §tát·
nycb orgánov, delegácie z robotnlckoho
spevokolu zo Zvolena a družobného učl·
teYského spevokolu z Bratislavy e odovzdania pamätných plakiet (od MsNV k
30. výro či u SNP).
.
Okresn9 ul!ltelský spevokol HRON sa
na toto jubilejné vystúpenie prlpravovtll
velmi svedomite. Z teho prejavu žiarila
srd ečnosť, cltllv9 zmysel pre tnterpret4•
clu zvoleného programu, snaha o čo naj.
lepš! hudobnf vf kon, ra dosť z dobre vykonanej práce.
EVA MICHALOV A

rozhlaso vých relá cióch. Vysielali ich pod
názvom: Polltodinky s Gejzom Dusíkom ... To st asi nepamätót e), Karola
Ell>erta (,.Predstavte si, že nedávno som
znovu poču! naše spoločné mlódežrticke
presne P oďme cltlczpci a dievčatá a Mlddei: 8 tísmevom kráča. Myslím, ze nimi
bola odchovaná jedna celá generácia"),
ba prezrádza, ze dnešný seriózny prof.
Til>or Gašparek z VSMU voľakedu ,.hresrl" a komponoval tane čné piesne. Oto
Kauiiitz je skutočným ,.pamätníkom"
umeleckej Bratislavy: ~pomína si na prt'Č vystúpenie Mrmi K išoňove j v Dtt.,íkor•cj operete KC'ď rozkvttne máj, ako
Pčcra uidl zo:n<.imenre s Fr. Krištofo m
VeseliÍrtt r1 Redute l s~·vel1í porlt z prV('} .. vla.~lltc]" plcrlne. ktorá !111·~/a v Ullraphorre. Bolcr tla •rej presetl "Ja to
dobre vrem" od arL i orov Gašparek -

KauSitz.
Spomína: na staré 1wdobrré kaviam e
- Mrh:ejku. StefáHku. Redutu: dokonca .~1 v nich · .~em -tam zaspieval. dobre
podkutý t ým. čo pÓčul v bratislavskom
divadle (,.·Bolo 111aďarské - v:dy som
sa tam prelimykol, lebo kamarát mal
mamu biletárku . . ." ), alebo prosto 110 pavlačt. naétívajuc talians~·ym vojnovým ittvalidom. Pripomína, ako začal písat pesničky - väčšinorL do ocllotmc'kych predstavení s hrami Ferka Urbánoo. Hrával od 12-trcll rokov. To, že študoval speu u prof. J. Egema. sa už dozvedám zo slovttika. Tam je napokon
r1!etko: s tručné. jasrté, podelené do r oko u. Ale ooobno.~r Otu Kauiíitza je tteHall raditeľná a žiuá, tak ' ako .~lá ona ére~
slowfo:rov, slot'c~ukých táng a poUek. A
keby v pupulámej hudbe i ,~iel vývoj •
celkom inýml smermi, ne:: ,.klasiokými''
( a napokon - tak tomu aj je ) , zlatá
~ra najkrajšie/l picstrí. ktoré formooala
melódia a citový t ext, je akousi pokladnicou jedného potrebného žánru. Dotuámla ju aj osolmosf Otu K au.Wza - pl•tého plánov a elá1111.
- r-

Diskusia
o balete

Viliam
ZáborskQ,
l ee
ktorý v mene ZSDU prisľúbil pomoc pri riešení
problémov
slovenského
tanečného umenia.
Séf
l>aletu SND - Bor is Slovák - predniesol hlavttý r eferát. Zaoberal sa
v
ňom
perspektívami
slovensk ého
tanečnéh o
umettia a jeho zaradenfm do štruktúry socialistickej kultúry v našej vlasti. čast obsiahleho
prejavu
venoval
najaktuálnejšej
problematike - sú.čaanosti vysokému
vekovému
priemeru členov a sólisto v popredných profesionálnych telies, rielenlu tch ďal šej sociálrtef
zóbezpeky a pod. B. Slovák venoval pozornos(
neutešenému stavu ba~
letného školstva, otáz·
kam dramaturgie, reperto6rovej polttikfl
sp6sobom komunikdcte s
dneltlýml flivókml, ako

Naše tanečné a balet-

nf umenie je už r oky v

... v Univerzitnej
knižnici

Poltíad na čast expozície Univerzitnej knižnice.

Rok 1974 Je neviledne bohatý na významné vfr~ia velkých skladatelských osobaostl českej hudby. Aj hudobný kabinet Univerzitnej knižnice chce formou výstavlek vzdať hold Jubllujúcim postavám a zoznámiť verejnost (najmä ltudentov) s Ich
dielom, resp. pripomenú ť 1 niektoré zabudnuté kompozfcie, ktoré nie sCt v s4časnostl
v repertoári, ale sú v UniverzitneJ knižnici uchovávané ako hodnoty pre dall!ie ge·
ner6cle. v prvom itvrťrok u lDitalovali v Univerzitnej kni:lnlcl tieto výstavky: Josef
S uk ( 4. 1. 1874 - 100. výrol!le narodenia), Bedflch Smetana (2. III. 1824 - 150. vfroi!le narodenia), Otakar Zich (25. 111. 1879 - 95. výročie narodenia), Oskar Nedbal
(28. III. 1874 - 100. výročie narodenia), Vliclav Jan Tom61ek (17. IV. 1774 - 200.
vfročle narodenia). Pripravujeme: Vilém Bloclek (1. V. 11174 - 100. vfroiHe smrti),
Aatonla Ovofék (1. v. 1904 - 70. vfrol!le smrti), E"ln SchulhoU (4. VI. 11194 10 výročie narodenia) Frantllek Neumaan (18. VI. 11174 - 100. vfrol!ie narodenia),
Le~l Janáček (3. VII. lll54- 120. vfrol!le narodenia) , Vltezslav Nodk (111. VII. 1949
_ 25 výroCie IJIIrtl), V116m Blode!r (3. X. 11134 - 140. vtročle narodenia) , Karel
Halle~ (31. x. 11179 - 15. výroCie narodenia), Josef Bohuslav Foerster (30, XII.
111111 - 115. vfročle narodenia).
z 1icty k tomu i!o nb 1 b.ratakfm l!eakfm n6rodom sp6ja l z 6oty k jedootllvfm
akladatefom kto~( dali dklad l!eakej n6rodna1 hudbe, chceme Rok českej hudby
dôstojne us~vrlef s6boraou Yýstnou vletkýoh jublluj6clob posth v rámci BHS.
HELENA HANOUSKOVÁ

KONKURZ

KONKURZ
lt6tae divadlo

Zdeňka

Nejedl6ho

v

Oau a. L. vyplauje koakura na mie•·
to dirigenta. Ponuky zalllte urýchleno
oa

riaditeľstvo

divadla.

Rladiterstvo tSU v Hlohovci prijme od
IX. 1974
2 učltelov(ky ) klavfrnej hudby,
1 ul!ltaJa dyc br1v~c h nástrojov,
t ui!itefa pre v9nllhu gitary.
ľnrl m ic n ky prijatia: pah·ii!n!l kvalifi·
kácia.

situácii
nedostatočného ·
riešenia zásadných problémov. S radostným konštatovaním prijali odborttíci správu o rt~po
r iadaní konferencie
k
prol>lémom tohto umeleckého žánru. A tak dňa
21. apríla t. r. sa zišli v
Bratislave umeleckf pracovnfct, ktorí pôsobia v
teleprofesionálnych
sách (SND, SĽUK, VUS),
u
mimobratislavských
profesionólnych
divadlách a pedagogickí pracovníci VSMU l konzervatóril.
Kortferenciu
usppriadal ZSDU. Otvoril
itl predaeda hudobnodramatickej s~kcie ZSDU
- B. Kramos il. Ovodrté
slovo mal národný ume-

aj vzfallom medzi vý ..
konnými umelcami
a
kritikou. Vedúca tancč ..
néllo odboru konzerva ..
tória - Eva Jaczovd žradala vo svoj om r efe ..
ráte podporu pri r eali.zácii návrhu o zriaden!
štátneho baletného ústa ..
vu a celkového vylep§e ..
nta (v podstate reorga ..
nizácie) tanečného l k ol ..
stva. Emil Bartko sa ve ..
noval problémom súbo•
rov scénického tudového
tanca, dramaturgii a vý•
chove nových tvorivých
pracovnikov. Ing. Stefan
Nosdl niekoľkými
po ..
známkami objasnil pada~
goglcké problémy VSMU
a predniesol príspevok
neprítomnej léfky bale ..
tu SD Košice - Marlle•
ny Halászovej.
Záuer
diskusie patril hosfovi z
MĽR dr. Dlenésovl,
ktorý Informoval o or..
ganizácll baletného škol ..
stva v Maďarsku.

(BAEM)
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fyotfe 11allio ro•hoYom by bolo Ílot.ra 1aspomfnať s l na h istóriu orl{anoYel Týoi!by " Bratislave. Ak6 boli talia začiatky na konzenatóriu ?
Bratislavské hudobné učilište dos talo pri svoJom založeni nástroJ, ktor9
stojí ešte dnes na NálepkoveJ ulici - v
staret učebni konzervatória. Je Iba dvanás freglstrov9. Vzhladom na skromné
podmienky, s ktor9mt zápasila Hudobnodramatická akadémia, nebolo ani pomyslenia na vllč ši organ. Tento nástroJ
sl úžil až doposlal na vyučovanie, hoci
Je úplne nevyhovujúCI, n ielen preto, že
má Iba dva manuály, ale aj zostava registrov bola zle riešená. Hlavn9m nedostatkom - vzhladom na dnešné požiadavky je zle riešená dlspozicla.
Tiež neestetický zvuk Jednot\tv9ch registrov znemožňuje primeranú zvukovú realizáciu jednotllv9ch huctobn9ch štýlov.
To sú základné nedostatky, ktor(\ brzd ia
v 9voj žiakov a obmedzujú nadobud núť
správne :!vukové prods twy o Interpret ovanom diele. Snažil! sme sa tlelo nedostatky ak9mst spôsobom vyvážiť, a
tak sme pred verejnými produkclaml
doslova nocovali v bratislavskeJ Redute
[pretože koncertná sieň je po čas d11a
celkom obsadená) a pripravovali s o
žiakmi vystúpenia. Posledné roky sme
mávali koncerty i v kostole - vzhladom na plné zaťaženie Reduty. Pravda,
aj tam sme museli repertoár obmedziť.
Tým, že sme dostali nov9 nástroJ európskeJ úrovne, navyše v prekrásnom Interiéri maleJ koncertnej siene na Tolstého ulici, vyriešil sa cel9 rad problémov.
Je známe, že na dispozícii novéh o
trojmaouá\ového organu s elektropoeumatickou traktúrou, s 39 registrami ste
sa podielali osobne. Ako by s te charakterizovali t ento nás troj?
- Snažili sme sa dlspozlclu rlešlf z
hladiska dnešn9ch názorov na stavbu
organov. Je to teda moderný nástroJ, čo
sa tý ka kvaltty Jeden z najlepšieh
organov, ak9 krnovská továreň postavila za posledné roky. Stál poldruha milióna korún. ln~talovall ho v noveJ budove školy. ktorú zlskalo naše rlndltelstvo, v sieni so stodvadsať miestami. Bude s l úžiť nielen pedngoglrk9m cieľom.
ale aj verejným konce1•tom. Dllfam, že
moju chválu na organ nevyvráti praxi
Kvalita nástroJa sa totiž najlepšie po·
sťíd! až po dlhšom uživani. Skoda. že
sa nám ho nepodarilo Inštalovať do väč
šej miestnosti. Prv9krát sme počuli teho
zvuk v Krnove, kde bola prvá koloudácia. Mal celkom Iné akustické pod·
mienky podobne ako v opavskom
Sliezskom múzeu, kde ho Inštalovali pri
pr!ležttostí stého výročia zalofenla podn iku Varhany Krnov.

V

Tento rozhovor rob(me " dallel u če b
a i Konzervatória, v Redute, kde je
umiestnený malý organ, ktorý zre jme už
tiež dosltif il .. .
- Ale nie. Z Reduty sa prenesie tent o nástroJ na Tolstého ulicu. Pôvodne
patrll Mestskej hudobneJ škole. Mal šesť
registrov, no velmi zlú dlspcz!clu. Ked
sa vytvorila VŠMU, bol prestavan9. Dnes
má tento dvojmanuálov9 nástroJ osem
registrov - teda Je menšl než nástroJ
z Nálepkovej ulice, no vyhovu Je aspoľ\
v tom, že sa dá na 11om št9lovo naregtstrovat literatúra staref hudby. Zial,
má mal9 zvuk. Technicky sa dá cvlčif
· na tomto organ e všetko. no ťažko sa reg istruje romantická a súčasná literatúra.

do bn A prax nie otedlneiA. Malf pedll~n
glcký záujem sa n ám vracia v akomsi
nepoučenom pr ljlma nt organovej Interpretácie. NemOžeme sl fažkaf, že by n a
koncerty v Bra tislave chodilo mAlo poslucháčov, no mlíloktori z nich zasvlltene prijímaJú v9kon organistu. Iste te to
l preto, že organ patrl k najn áro čnet
slm nástrojom. ZlaT, 1 mienka hudobni'·
kov je niekedy taká, že za níís hrá 1b11
stroJ. ktorý sl nareglstruJeme. ChýiJA Jl
aJ odborné posudky v tla či, ktoré b
sa zmlei'lovall o v9konoch mladých
skúsen9ch organistov. A to znovu súv1s
s poznanlm nástroja a Jeho možnosti. ·

••• lJO 'léolautfl·
cii nového organu.
Snlmka : CSTK

Prof. Irma
Skuhrová:

Kprable11a
l
Za tial ame bon rill iba o abtro jocb,
mea ef už o Tfchon mladých oraaalatoY.
Aký te obral • h oja a a tomto ,all od .
zalo:ten la Hudobno·dramatlckef akad6·
mie?
- Velký p očet h lstorlck9ch organ ov
na územ! Sloven s ka svedi!I o tom, že
umenie organoveJ hry sa pestovalo l v
dávnejšeJ minulosti. Na bývalej Hudobno-dramatickeJ akadémii existoval llturglckf a koncertn9 odbor. V päťdesia
tych rokoch bolo zavedené jednotné koncertné oddel enie. na ktorom som zača
la učlf v r. 1952. Velká zmena nastala
prlchodom profesora E1·nesta Rleglera·
Ska lického na Slovensko [z Budapešti)
v r. 1947. Jeho prv9 ml žiakmi boli dr. F.
Klinda, ). Meler. S. Ondrelčka a jo. Profesor Rlegler-Skallcký Jo zakladatefom
koncertného smeru v organovom odbore
na Slovensku. V r. 1952 som - eš te
ako poslucháčka VŠMU u spomfnaného
profesora - začala ul!lt na bratislavskom Konzervatóriu. Dnes Je organ považovaný za koncertn9 nástroj - ako
každý Iný, no :liaci maJú pridané 1 hodiny kompoz!cle a dirigovania.
Ako postupu jete pri prijfmaclch skiikach - vyžadu je sa p redbe?.ná §peciál·
na prip rava?
- Nte, uchádzal!! robia skúšku z klav!ra. Začtname organovou školou. po neJ
sa vyžAdu Je do!;ť rýchly postup v štúdiu organ ovej literatúry. Kflždého žiaka
pri jima me do prvého r o1~nlka len na
skúšobnú dobu. Tam sa dôkladne pre·
javf Jeho talent, jeho rozvo jaschopnosf.
Aký te zAu lem o iUídlum organovej
hry ?
Na mnoh9ch vidieckych ĽŠU ani
nevedia, že sa organ na Konzervatóriu
vyu č u je. No priznám, že by sme nemohli
prij!mat vlll!šle množstvo žiakov - už
aj z toho dôvodu, že sú odkázan! cvičiť iba v školských priestoroch.
Vychovali s te ul rad známych urganistoY • ••

" rozhlasu,
súfai Cs.
časopisu Rozhlas a HŽ

Spol očná

Tri otázky pre ...v as
ll'

Správne odpovede na otázky desialej časti súťažného cyklu, ktor(! sme
vysielali 10. mája t. r.:
l. Oskar Nedbal bol žiakom Antonlna Dvoi'áka; 2. V roku 1912 dokonč il operetu Poľská krv; 3. V roku 1916 mala premiéru opere~a Vinobranie.

Mená výhercov 9. súťažného l<ola:
dlhohrajúce platne zlskali: Elena Andreová, Zvolenská 41, 802 OO Brat islava, Ing. Vladimir Chmola, 966 71
Horné Hámre 65, okr. Ziar. n. Hr.,
Magda Molnárová, Zúbkova 7, Bratlslava-Záluhy, dr. Gejza Kubiš, ul. Cs.
armády 21, 960 Ol Zvolen. Vecnú prémiu časopisu Rozhlas v cene 100,korún získal Gabriel Borský 1372/B-8,
971 01 Prievidza. Všetci výhercovia sl
môžu vypočuť svoje obľúbené skladby v osobitnom koncerte na želanie
dňa 3. júna t. r . o 20,00 hod. na stanici Bratislava. Okrem toho d ostanú polročné predplatné časopisu Hudobný život.

Hudobný život

Kupón 10

Otázky 10. s l1tažne j relácie, ktorá
sa vysiela 23. mája t. r. o 15,20 hod.
na stanici Devin a 26. mája t. r. o
15,20 hod . na stanici Bratislava . Reláciu sme zamerali n a hudobné diela, ktoré boU inšpirované literárnou
tvorbou ~- W. Goetheho.
l . Uveď te meno významného sklada teľ a zo zači a tku 19. storoč ia, ktorý mnohé zo svojich piesni skomponoval na verše Goetheho.

h
dorastu
- Áno, k mojim absolventom na Konzervatóriu patri I. Sokol, B. Turza, l. KozeJ, E. HahnovA, E. Kamrlová, R.
Gra c ... Mávam maximálne osem žiakov.
Organová trieda s a totiž neotvára každý
rok.
Aké je uplatne nie vallch absolventov?
Je p redsa známe, tie koncertné mof nosti
si p omerne obmedzené p re nedostatok
kulitných nbtrojoy .••
- Našl žlact sl zlskavajd - okrem
absolutória v organoveJ hre - at aprobáciu pre vyučovanie klavíra a teoretických predmetov. Slovensko je bádam Jediná kraflna, kde sa organ nevyučuje
na ĽSU. V Cechách a na Morave je po-

Okrem pedagogickej práce ste JtOp~ed~
nou s lovenskou organovou umélkyňo~
Co by ste povedali na margo te jto s tr6nr
ky va!lej osobnos ti ?
- Na Slovensku je málo možnostf na
koncertovanie, keďže organ v koncertne, sieni sa nachádza Iba v bratislav·
skej Redute. Pre sťažené cvičné možnosti na organe nie je lahké pre v9konného hrá ča udr žiavať sl náležitú úro ve ň
a sústavne rozširova ť repertoár. Pravidelne hrávam v Bratislave, viackrát som
hrala v Prahe. na Morave a pred troma rokmi som navštlvlla ·ZSSR, kde sa
m1 hralo velmi dobre.
Aby sme sa vrfitili k pedagogickej té•
me: Aký máte názor na dostup ni lita•
r atiru ?
- SkOr, ako by som hovorila o literatúre, chcem sa zmieni ť o nedostatk u
organových škôl. ktoré sú u nás b u ď
:1edostupné, alebo zastaralé. Skoda, .:9
dosial nebola vydaná Organová ško la
prof. E. Rteglera-Skallckého. Na koľko sa
vydáva jú tlačou tba organové skladb y
domácich autorov, sme v dostupnosti organovej llteratl1ry závlsli od obchodn~cn
stykov so z ahranl člm . A tie sú nedos tačujúce. Ak sa mám vysloviť na margo
slovenskej llťeratťiry, treba priznať, ~·
sa jej plše menej ako v Cechácb. Prevažná čast slovenskeJ organovej Hteratóry vyšla tlačou v dvoch zväzkoch Slovenskej organoveJ tvorby. Te to málo
na to, aby sme doma l v zahranič! dOstaJne reprezentovalf tvorbu s lovensk9ch
skladatetov v. tejto oblasti.
·UJ•

Hovorí akademická maliarka Herta Ondrušová·Victorinovi

Výtvarníci o hu db
Možno, ie základom môjho vztahu k
hudbe bola osobná účast na nezabudnuteľnom koncerte S. Prokofieva, na ktorom hral svoje klavírne diela - okrem
iného aj pochod z opery Láska ku trom
pomarančom. Aj neskôr , ako študentka
som nadšene nav!itevovula koncerty a
sledovala najmä dirigentské potiatie rôznych osobnosti jedného a toho istého
diela. Tak som mala možnosť poču( Beel houenoutt 6. symfóniu pod takto vkou
Furtwänglera, Bôhma a Karajana. Vá:: nejšie .~om sa začala zaoberať pretlmočením hudobných zá:iitkou na plátno v
r. 1967. (O pät to bol 1 Prokofieu a j eho
Láska ku t rom pomarančom ... )
Prístup lc lwdob11!Ím dojmom vo forme výtuamč ho prejavu je, samozrejme.
absolútne indiuidr1álny. Uri':ilč pojmy uyuoláuajú uo mne r ôz11e predstauy farieb,
fonem a 'kompozície. DUR uyvoláua uo
mne
napr íklad asociáciu
ostreJ.~ích,
chladnejších far ieb, MOL žiada slcôr teplé, lomené farby. Sú rôzne možnos ti,
ako vyjadrif v obraze lwdbLt. Môže t o
byt ilustratívny názor, alebo abstrahovanlí emocionalr111 symbolický dojem.
Môj pruý obraz tohto I1Jptt - už spomínaná Láska ku t r om pomarančom má rozprávkovv obsah. Jeho dominant u t uorí pochod z tejto opery. Forma
je abstrahouaná, u detailoch som chcela uyjadrit boj medzi zlom a dobrom,
ktorý je hlauným motíuom diela.
Minulý r ok som začala tuorit cyklus
Hudba. Vytuo r ila som 2 obrazy uäč§ ích
rozmerov: Recitál a Prestáuka. K pruému dielu som bola inšpirovaná mladou
ženou, ktorá hrala na uiol o nčele. Wo

ml o celkový dojem z koncentr'ácie tn-o
terpretky, jej zážitku z vyjadrenia hu ~
dobr1ého d iela. Skála hlauných farieb je
modrá, zelená a tmauo čer uená . Druhrí
obr az tohto cyklu má velmi jasný oó ~
sali: prestávka symfonického koncertu,
prázdne stojany na noty a opust ená sl oltéka. .. Clouek má ešte v ušiach pasáže a melódie z doznelej symf ónie, t6~
ny v dur a mol, pianissimo a forttssl•
mo, prázdny priestor je stále ,.pltiÍJ..
hudby. Praoda, tak, ako sa faiko pretl ~
močí slouami 1wdba. ro vnako obt 1aine
je opísar hru farieb. V cykle chcem po•
kračova( dojmom zo skladby, lctorá ma
tntmoriadne vmítorne rozochvela. Ide o
Pendereckélto dielo s názuom Tren
( Plačky). Autor dielo ve•1oval obetiam
Hirošimy. V šetko, čo som čí t ala o teJ/O
hro::nej udalosti, resp. v1dela vo f ilme ,
alebo na obr ázkoch, predstavilo sa m i
pred očam1 ako žlué. Ale pruý imp11l z
e~te nenešt t vorivé vroblémy. A tal; .•a
niekedy stáua, ie od razu všetko zmizne,
aby sa objav1li po čase noué aspekty.
Meditujem, uuažujem o farebl!ej toná~
cii, iltorá by uyjadrlla bolest11ý výknlc
diel. Prečo sa ne;;aoberám i pretlmoče
ním hudby star ých majstrou? Spontá•l ne by som na to reagouala asi talcto:
,.Medzi nami stojí Hirošima".
Mám doma dost bohatú zbierku ster eoplatní. Je to môj kon íčelc, lctorý
,.uyuiíuam", keď ma tuoriuá práca uyčerpá a niet času na náuštevu koncer tu. Vtedy si zobenem platňu, ktorá má
na mňa zapôsobí( tak, aby som sa mo/t la uuotnit. Nie lcaidá hudba má ušak
podobný účinok. Obyčaj11e vyžaduje hl•
bokú zaangaíouanosr a spoluprllcu s au ...
torom diela.

Herta Ondrušová-Victortnov'á: ,.Presttluka" (z cyklu Hudba - 1973).

l-lerta Ondrušová-Victorinov'll: ,.Recitál"
(z cyklu Hudba - 1973).

IX.

Snlmkv· l\ Jiroušek

2. Jedným zo sk1adateľov, ktori sa
vo svojej tvorbe Inšpirovali fau stQvským námetom, bol aj Arrlgo Bolto.
apište názov opery tohto majstra,
ktorá sa tema ticky viaže ku Goetheho nesmrteľnému dielu.

3. Goetheho román ,.Utrpenie mladého Werthera" sa Inšpiroval známy
francúzsky sk ladateľ, ktorý na tento
námet nap!sal operu
,.Werther".
Uveďte meno sklada teľa.

Svoje odpovede posielajte d o 3. VJ. t. r . na
ad resu: CS. ROZHLAS, REDAKCIA SYMFON ICKEJ, K0\10RNEJ A OPER 'EJ HUDBY, ZOCHOVA 3, 89711 BRATISLAVA, heslo .,Tri
otázky pre vás ".
ezabudnite prlplsať názov
svojej obľúebnej skladby a nalepiť kupón
z HZ.

j

