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lnlclatlvna

V celkovom

priemere súťaž.
ných piesn! sa - na rozdiel
od ntektorých minulých ročn! ·
ko~ uplatilDval! vysšie umelecké kritériá. !X. roču!k súťaže priniesol značnú vyrovna·
nos~. Nebolo plesnf, ktoré by
na taký významný festival nP.·
patrili, nebolo však ani vera
takých, ktoré bv rámec tohto
- síce dosť vvsol<é)Jo, no predsa len prieme ru - výrazne jsle
'('lJ:e kročili. Pre co?
Pri tom lo
lr;onštatovanf vychádzam z hoddvoct1 rovnocenných
n otenia
Z'lo ~ iek
populárnyc h
piesnT:
textovej a hudobnej, al<o aj ich
s poločenského za cielenia . A tu
sme vlastne pri probléme toh toročnej súťaže. ktorý sa dotýka porušenia jednoty slova a
h udb y. Súťaž sa konala v roku
30. v1roči a SNP. Je. preto chvá·
lyhodné. že sa v!ič š lpa autorov
5nažl reagovať na túto hrdinskú epochu našich národných
dejín. Chce u meleckou cestou
pouR a zov ať na vztahy dneška
k te jto udalosti. Na tohtoroč 
ne j Lýre bolo skutočne vera
piesn!, ktorým angažovanosť v
tomto smere uprieť nemožno.
je to predovšetkým zásluha auťorov ; tex tav. Ak by sme sa pokúsili oddeli ť textovú zložku
mnohých piesn! od Ich hudobnél')o jadra, mali by sme pred
sebou m nožstvo ideovo zac!e1imých , s(ičasnosťou dýchajú.
c\ch 'textov . V čom však spofhra ang ažovanosť celku? Len
·" .textovej stránke? Nie je mož·
né, aby na úč inn ý text reagoval autor hudby formalisticky,
vlažne, čl naturalisticky. A tall:é s'kladby sa, žiaf. objavili
ľ ked' sporadicky tiež.

' k é skladby sme počul!: Ple·A
séň Daniela Dobiáila a Pet·
r a Bukovskliho "Llpo, lfpo má"
[ in terpr et Pavel Bartoň ) zne5ie vysoké kritériá. Priniesla
na pódium značnú dávku jedn oty slova a hudby, angažovanosti 1 umelec kosti. Hudba sa
vyhýbala schémalizmu, č omu
sa však nedokázal vyvarov11t
na pr. v piesni " Dobré r áno že·
l•m" skladateľ Ali Brezovský.
Text A. Kariay a sice vyžaduje
hudobné stvárnenie vyiahteného a opUmistického, melodického charakteru, ale Brezov·
skf sa v mnohom priblfžll k
tej č ast! po pulárnych piesnl,
ktoré s a us pokojujú s lac nej~!m ús pec h om. "Pfseň k velin "
sklada teľa a textára Jana SlaYotfnka ma la priaznivé pr P.d·
poklady pre vytvorenie spomínanej jednoty - možno l pret o, že skladate r a textár sú
jedn a osoba. Hudobné. stvárnen ie plesne však bolo do znač
!le j miery poznamenané absen~iou kontrastných plôch . Škoda. Pleseií Petra Hanzelyho 11
Borisa Droppu "Kra j podbefov "
pa tr ila medz! najlep ~ie. O. f.
a l preto, že Hanzely sa vyvarova l
aký.cbkofvek prejavov
s chématlzmu. Neprinášali ho
&ni pekne . vyklenutá, tematicky
r ozvinutá verzia, ani na jedno m molive postavený, no výrazný re[rén . Oprou tomu pieseň Ald a Sillmnn da " Nám es·
U" bola - zdá s a - trochu nad hodnotená. Napriek
svojmu
temperamP.ntu n i člm neprevýMIá priemer be žnej populárn P. j
h udby. Plesei'i B. T r n ečku a Já·
ftl Turana ,"Tri dsať liet, t ri d s a ť
teseal" patrT medzi lepšiu ča s t
piesnf Vyznačova l a sa jP.dnotou slova · a hudby. Skoda len,
!e jej hudobný priebeh nepri·
niesol zjavnejšiu odli š no sť od
piesne tej istej autorskej dvojice - " Vysoko nad mestom ".
"Nei'fkej"
napfsala
dvojici!
óspcšných autorov B. Ondrlíček
- Zd. Rytlf . Reprezentu je s la b.
l iu časť tvorby autorov. PomerU

jednoduchá skladba (atrle·

st

ft

v

Z uäz slovenských skladate! ov prichádza v posledných t~ž."
dr'íoclr pred svoje členstvo opät' s ďalšou iniciatívou. Ak lt~tu 
prehľade koncertov k SNP. vidíme; že sa
niekoľko aspek·tov. Predo ušeťlcým sa zohľadňuje

jeme v

IILterpreti, ktorí v národ11ej srUaži vyspi(# uali autorom plesní ·zlcťté
lýry: K ar ol DUCHOlV a Helena VONDRÁČKOVÁ. Snimka: čSTK

dani& verzie a refrénu l ak mé
priaznivo, si vyžaduje
viac speváckeho un1en!a, ne~
ho ukázala Vera Spinarová.
" Pos tavím d óm" sl<ladba Igora
Bázlika. a Ján a StJ'a!!_sera rezu!·
toval a z poctivého prtstupu
oboch autorov. Žia!, v9slednli
podoba skladby či as to čne utr·
pela nev9raznou interpretáciou
E. M. Uh.r!)mvej. Medl;i dobré
piesne tolJtoPo č nébo restivalu
patri aj skladba O. Ves elého - a
M. Hanáka " Poselstvl d e te rri".
Sk ladat eľ mal bezosporu dobrý
melodický nápad, nedokázal ho
však na škodu piesne dostatočne
rozvinúť. · Dvojica
P. Zelenay a T. Griinner sa
preds tavil a skladbou " Zem pa·
mä tá". Patrila skutočne na naj·
vySšiu
priecku hodnotiaceho
r ebrfka . Nielen pr e citlivú sklbenos f textovej a hudobnej
zlo~ky, ale 1 v každej časti osobitne . Bola vzdialená kllšé, bohato vyklenutá melodicky, har·
monlcká zložka hud by s vedčf
o neobyčajne poctivom umeleckom pristupe k tvorbe. V piesni M . ' Smatka a L. Vá Ike " Dvé
ryky dve rie ky" neznamenal a hudobná s tránka dostatoč·
1ié umoq1enle pekne! myšlienky textu. ' " Malovaný · dž bán ku "
od dvojice f. Brabec a Jir l Ap.Jt
som si nechal zámerne !Hl koniec. Je ·to "prává festivalov ka" . . Svojou pri~zručnosťou a
č i stotou štýlu pri zachovan!
vysok ých., krltérlt - sl určlte
nájde cestu k širokému okruhu posl ucháčov. Oalšl 'doklad
toho, že l tzv. .,hit" ' možno vytvoriť s vedon'llm plnej umP.·
leckel zodpovednost!. Donm1evam sa, že rozhodnutie poroty
o utlelenl dvoch prvých cten
treba kvitovať s uznanlm. Vys tihlo cielavedomú snáhu autorov o s kvalitnenie u tohto umeleckého žánru, ako aj snah u o
výrazné s lovo dnešk1,1. A z tohto aspektu môžeme hodnotlf
prfnos Bratis lavskej lýry 1974
s uznan!m napriek niekto·
r ým· vyš!;ie spomfnaným nedostatkom, ktoré s a však da jú od s trániť s kú senosťou, zvýšenými,
stále trva júciml náro kmi na da·
ný žáner.
JAN KOVAR
vyznieť

...
II.

p r obl e matika

účinkov ania

za.
umelcov na Lý·
re úzko súvis! s relkovou sl·
tuácioll 7 •ht' lln ;čnel populárnej
h udby u nás . Zivé vyst~penla
hranl~ných

(až do vzniku .Bratislavske j lf r y) bol! veľkou zri edkavosťou
a v ďal šieh ro1<och práve res·
lival sa s tal jediným fórom,
umoži~ujúclm systematickú pre·
zentáclu zahraničných os obnos U danej oblasti. Minimálna rnimofest!valová koncertná akt!
vita kontrastuje s lntenzlvnym
pren1kan!m zahraničnej popu.
lárneJ " hudby ~ dq _ r.ei'Jer.toáru
. českos)ovenskýqh · 1nterprtltov
Tento ·spOsob prezentácie . zahrantčn9cb skladieb s a deje v
určitých proporc!Ach (zahri'iu·
jú celkový pomer domá.cich a

tu uplat nu j s
širokJi výber ·
inl erpretou, zahustila sa · aj siet koncertov, ktoré sa ·majú
u~ por iadať k tejto príležitosti a napokorl, okrem staršich skla-•
dieb, zar,aďujú sa IU! pr!jgram už i diela odmerumé u r ôz- .
nych nov§ícll súťažiach. Zdá sa. že táto akcia, 'ktorá bude
pokračovať : na jeseň, môže mat úspech najmä me,dzi šk9Z- .
skou mládežou, u mestách, kde ni dobre organizované Kruhy
priateľov umenia, 11 dobre pracujúcich závodných kluboch
a inde.
Zuäz vypracoval v tohóročnom pláne i tri veľké prednáškové semináre, z ktorých prvý sa už uskutočnil. Akademik .
Igor Hrušovský analyzoval dialektiku bytia a umenia a ;e
pripravená už i dl'ullá predndška doc. dr. M. Kropiláka K pro'b-.
lematike SNP. Tento popredný znalec má nadviaza! na vel·-1
ký záujem, ktorý . vyvola la prvá prednáška a podobné stretrmtia majú sa star prauidelnou výchovnou metódou medzi
najšir šími člen ským{J masami.
Zväzové orgány s novým dôrazom pripravujú a kontro lujli
prácu s mladými kandidátmi Zväzu a s Kruhmi ml adých skla·
da teľov, interpretou a rnuzikológou. Po úspešnom 111. semi nári
mladých muzikológou v Moravartoch konzultuje sa s mla~
dými kritikmi o . príprave Zborníka, v ktorom by sa objavili
niektoré zo zaujímavých štúdií o našej :;účasnosti. S účasne sa
už odovzdá va do tlače - v spolupráci so Slouenským hudobným fortdom - zborník annlýz a referátou z toho ročného
moravianskeho seminára. V rámci vzdeláuacieho plánu vyslal
Zväz viacer ých mladých členov na Pražskú jar a nn Pražský
smetanovský seminár . Súčasne sa rokovalo s niekt orými re··
dakciamr o ďalšom zapájaní mladých muzikol6gov do každo ..
dennej kritickej práce. V súčasnos ti stúpa popularita pravi ...
detných tematických prelzráuok v klube Slovenského hudob~té"'
ho fondu. Clenst uo si privyká na tieto akcie, ktoré prevažne
uvádzaju mladí príslušníci kruhu muztkol6gov.
V systematickej práci s mladými interpretmi sa objavujú
nové sympatické črty, V zozname novoprijatých kandidátov
sa objavujri rtové mená mladých interpretov, prevažne víťazov
r ôznych sút'aží, rudí, ktorí sa už prejavili na uiacerýeh samostatných koncertoch. Vo zväzových orgánoch .~a uuažuje
o presnejšej koncepcii pre budúci j ubilejný rok nášho
oslobodenia. Koncepčne sa spresňujú rôzne akc ie, napríklad
Košický muzikologický seminár o rozvoji našej hudobnej kul-<
túry za .posledných tridsar roko v. P očíta sa i s rôzrtymi autor ..
skými besedami.
F. K.

MA RTHA a TE NA ELE-FTERIADU stíľaWt s piesňou Aleša Sig munda "Námestí". Bronzovú bratislavskít lýru získala pieseň Ali
Brezovského a ' Alexandra Kariiaya, ktorú spievala Eua K OSTOLÁNYIOVÁ - "Dobré ráno i elám".
Sn1mky: ČSTK
zahranlčn9ch
skladieb , a
v
rámc! •toho sa š-peciflku jG al
kvantltattvne
vztahy
medzi
skladbami socialistických a kapitalistických krajin}, ktoré sú
v prax! zúčastnených inš titúcii vaľiabllné. Tednotllvf Inter·
prét1 sa snaži a takto vymedzený priestor čo na iefekt!vneili!e
využtf, čo znamená, že si ahajú
po aktuálnych hltoch, ktoré sa
nachádzajú
na
popredných
miestach hitparád. Kedže pre
obecenstvo
zostáva
pOvod
skladby väčšinou · anonymný
(záujem sa koncentruje
na
osobu speváka). skladby rôznorodé ho pôvodu zjednotené
š tandartzovaným
Interpretač 
ným ideálom - vytvára jO cel kový obraz naše! populárnu!
hudby. Pritom praktické napi·
nenle téz kuWirnej politiky
(pr eferencia umelec ky zá.važ.
ných javov a nMollk - potlačenie bezduche J komerčnosU ),

v d iamet rálne odlišnom prfs tupe k z a hraničnej populárnej hudbe. PrávP. koncerty skuto čných os obnost!. s dO·
razom priority sily a chara k ·
teru Ich umeleckej výpovede
proo mechanickým ter!torlál·
nym aspektom, je cestou. vedú·
cou k potlačenlu (z umelecké·
ho hfadlska l nepodstatných a
na masový vkus negallvne pO·
~obtac l ch produktov.

spočťv a

z a posledné dva roky (mimo
rá mca Lýry] boli u nás
dva koncertné zli jazdy s prvoradým! Interpretmi populárne!
hudby zo Západu, a to Fifth
Dimension
a Tosé Fellclano
(ktorý koncertoval len v Pra·
he). Obe vystúpenia dokázali
že práve umelecky závažné
osobnosti spravidla r ezignujú
na lacnú vonkajškovosť. Samo·
zrejme. v tejto súvislost! je
z javné, že k ang ažovaniu umP.l·
cov zo Západu sa viaZu oblek·

tfvne prekážk y najmä ekonomického
chara kteru,
ťažko
vš ak pochopiť, čo bráni účin·
kovaniu popredných umelcov
zo soci a listick9ch krajin. v
ktorých populárna hudba · pre·
chádza Impozantným vývo jom.
N edostatok
aktivity n11at<o
neprospieva fes tivalu, od
ktorého sa nevdojak očakáva ,
že naraz dobehne zameškané.
Na druhe! s trane zdOrazn!me,
že Lýra v to mto smere zďa l eka
eš te optimálne nevyu ~lll! pote nciálne možnosti. Po minu·
lých ročnlkoch recenzenti ne·
raz kon štatovali snahu us porla·
daterov, zachyllt čo na i!iirš lu
r eprezentáciu rôznyc h kralfn.
Výsledkom teilo s nahv o pod c hytenie ve1kého množstva 18ritórlf, bol al prfchod Interpretov podrad ného výz namu. ktort
vo s vojich krajinách neprekro·
čili rámec no č ných podnikov .
Po vlailajšom roč n f ku, kde o
takéto javy nebola núdza, s a
č asto vyskvtovala rozumná požiadavka.
podstatne
zn f:!í ť
kvantum a z amerať sa na kva litu. ktorá mOže pomO c ť trlbe·
niu vku s u a podnecujdco pôs o·
bit na domácu tvorbu a interpretáciu. Tento rok znllmenal
krok dopredu ori realizácii teito myš lienky, al ked výsledný
efekt bol mies tam! kompromis·
ný. Priklad, ako by fe stlvalo·
vé koncerty mohli vvzerať. priniesol tret! večer [finále s úťa·
že o Brati s la vskd lýru + Les
Humprles Singers ]. Tu sa názorne ukázalo, že idealným ie.
uvedenie jedne! rozslahleiše1
špi č kovej produkcie, ktorá vo
s vojom žánri s plňa max!mallslicka kritériá
Lr.s Humpr!es
Singers ukázali, čo znamená
profesionálne
prepracovanie
každého detailu produkcie. Našl Interpreti, ktor! s obfubou
preberajú ich rc>pr.rfoár. budú
mat u obece nstva , ld n1 f; v1 dP.lo
{Pokra čovanie na 8, str.)
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Nová

l medzinárodný festival
detského zborového spevu
bol v dňoch 30. mála - 2. fO·
na t. r. v Bratislave. Us kut oč·
nll sa v znamenf slov plesne
Milana Nováka .,Keby všetky
dell sveta", ktorá na(h::pšlb vystihu(e túžbu po miert. prtater.
stve a r adosti na celom svete.
Festivalu so zllcastnll l ziJory z
CSSR, ZSSR, PĽR, BI:R a Froncuzska.
Dua 31. mála bol v Koncertne( sieni Cs. rozhlasu koncert
zehranlčn9ch speváckych zborov. Hosťom festivalu bolo al
Dets ké z borov6 lltúdlo pri ĽSU
J. Kvapila z Brna, ktoré dlr!go.
val jaroslav Dostalfk. ReprezentačnSí súbor harcerov GaliOnda z Paláca mládeže z Varšavy (umeleck9 vedťlc! And r e(
Kleruzafskl J nebol telesom v
klasickom poi'latr. Ako (edlnSí
spieval a tancoval na populárnu
hudbu, prehrávanú z
magnetofónu, čfm vy bočil z rámca programu - l ked priniesol na pOdlum atmosféru det·
skP! hravosti.
Oalšlm telesom bol Detský
sbor Chantecle rs 11 Guenaoge
(FroncOzsko) s dirigentom GllbPrtom Stengerom. Je zložen9
zo žiakov miestnych škOl, k to·

rých rod ičia sO v1lčšlnou robotnlkml miestnych že! -.~ott rnl.
Zbor zau(al fa rbou hla....t Ktoré sú ovplyvnené fra :.~z sl< •11
fonetikou. ole 1 čistou lnto.:~
clou. gradllclou programu, temperamentom a odu evnenlm.
Vzácnym
hosťom
resuvalu
bol Detakt ape'fiickf abor Zor·
ale. pri Dome pionierov - že ·
leznodorožnlkov z KyJova. Dl·
rlgen tom (e Pavol Merežln. na
klavlrl
sprevAdza lo
Tatiana
Macková . Zbor vystúpil 1 s nástro1ov9m sprievodom rbalol!lfky, harmoniky, bubon, triangel,
gong). V programo malo teleso 4 náročné l.fsla. z ktors;ch
zv l ášť mohutne zaznelo plata
čast z kantáty "Náš Lenin" od
Krasotova. Z ďalšieh s kl adieb
sa no(vlac páčila Merežlnovova
ptesell - Fes tivalová.
No(vyspele(šou hlasovou technikou, kultúrou spevu o perfektnosťou vypracovania vynikal De tský zbor DunaJ•k6 yJnJ
z bulharského Ruse (di r igen t
Anton lf Nlko lov a klaviristka
jordanka VItanová). D ňa l. Vl.
t. r. bol v koncertneJ sieni SF
galakoncer t, ktorého sa zOčast
nlll predstavitelia Ministerstva

Krajská súfaž

hudobného odboru tšu
Ministerstvo š kols tva kožd9 rok vyhlasuJe sOtaž pre hudobné
odbory fudov9ch !lkOI umenia. Táto sO(až Je celoštátna a prehliadka vrtozov CSR o SSR Je s triedavo v Prahe a v Bra tislave.
V každom školskom roku súťaž! Iné oddelenie hudobného odboru.
V tomto školsk om roku prebieha s(J(a! v sólovom speve. v komornom speve (súbory). v komorneJ hre pre sláflkové nástroJe,
v komornej a súboroveJ hre akordeOnove(. Kra(ské kolo te(to
sútaže - bratlslavskSích r:Su bolo dila 29. aprlla t. r. v priestoroch Pedagogického ústavu mesta Bratislav y. V tomto škols kom
roku le súťaž venovaná 30. vs;ročlu SNP o 25. výročiu PO. a preto pri celoštátnom hodnoten! z iska cenu naJlepšie Interpr etovaná
slovenská a sovietska skladba. Na kratskel súťaži odzneli premiérovo dve skladby naslch skladaterov, ktoré skomponovali na počesť SNP o to od J. Kownlského: Sláčikové J..varteto a od
J. Tandlera: Suita pre 4 husH.
V komorneJ hre akordeOnoveJ o súboroveJ sa umiestnili:
v ll. kategOrll - l . miesto s postupom do národného kola AkordeOnové kvinteto z t::SU M. Ruppeldta
v fll. kategórii - l. miesto s postupom do národného kola Akordeónové duo z LSU M. Ruppeldta
3. miesto - Akordeónové trlo z CSU, Súťažná 16
3 miesto - Akordeónová trlo z LSU, S(J(ažná 16
3. miesto - AkordeOnové duo z LSU, Sú(E!~ná 16
V komorne! hre sláflkov9rh nástroJov·
v 111. k11tegOrll - 1. lllle'>to s postupom do národného kola husrové trlo z ĽSU, llálkova
2. miesto - klavírne kvarteto z ĽSU, Súfa~nll 16
v 111. k.ttegOrll - l. miesto s postupom do národného kola slác tkovO kvnrteto z l.!>lí, Obrancov mieru 6
Ct.• tné ulnanle z!sk,tll sláčikové kvurteta z ĽSU, Exnárova
a L::iU, Súťa ž ná.
V súťaži ~Oiového spevu so umiestnili žiaci.
4. rocnlk - l. miesto s postupom do národného kola J. NagyoVi\ - ĽSU, M. Rnppoldta
2. mtesto Emilia Klčlnová - ĽSU . Devlnska Nová Ves
5 rofnfk - 3. miesto - M. Valachová - CSU Devlnska Nová Ves
6. rol:nlk - l. miesto s postupom do národného kola P. Bura·
novlčovA z LSU Drvlnska "'ová Ves
3. miesto - Eva Klčlnová z ĽSU Dcvfnska Nová Ves
3. ručnlk - ll . ryklus·
l. miE>sto s postupom do národného kola R. Cmarkovtl z CSU
ul. Obrancov mieru 6
2. mlosto - A. Hfvešová z ĽSU Dle brovo nám. 2
Komorns; spev (súbor) - l. mies to s pos tupom do národn6ho
kolo Noneto žiačok r:Su Dcvfnska Nová Ves. Napr iek tomu, že
súbor len nE>dávno začal svoju činnost, mal naštudovan9 už náročn9 progrélm.
JANA HRDINOVÁ

koncepcia

MTMI

Polllad 11a spojené detsk é spevdcke zbory, ktoré vystúpili na galakoncerte v br atislavskej Redute.
Snlmka: N. Formánek
školstva SSR, polltlc k~ch l spo·
Jočens k 9ch organlzácU. Okre m
už spomfnan9ch telies tu spieval l Detakt abor ODPM-KG
Zoroli!ke s umelec k9m vedOctm B. Bl čanom. ktor9 dokA ·
za l oprávnenosť nedávneJ ceny
z celoslovenskeJ sOfaže spevAckych zborov v Ružomberku.
t.iate 1 koncertoval Dehkf spe·
deky abor • Boler6au ( ktor9
vedie Ladislav Welsser) - teleso, sl4vtace 20. v9ročle za-

učiteľky

materských škôl

Okresné pe dagogické stredisko v Prellovo vydalo pre ul!lte fl<y mat erských ilkuJ a elementárne roč nlky ZOS me tod iCkú prlručku Teodora L l p ·
t 6 k a : PROSTRIEDKY AKTIVIZÁCIE V IIUDOBNOV~CHOV·
NEI CJNNOST I.
Prúca nadviizuje n a vlletky
zák lodné prvky OrUovho Scbutwerku, ktoré sa a pliku jú oa
p odmienky
d a né
vekovým
s t upňom,
n a o u hudobno-výchovnou tradlcl ou a s lovenským prostre d lm. Je rozdeleni
do k a pito l: ,
1. Zdklnd n6 princfpy Scbulw erku.
ll. O spôsobe brf ua fahko ·
ovládotefn ých n ástrojoch .
Jll . Prlpravn!: pohybové, rytmlck6 a melo.dlcké cv iče nia.
IV. Rozvljanle
hodobnfch
schopnosti d ell na základo
deklamácie slov.
V. Rôzne mužnosti použitia
rahkoovllídate lnýcb nástrojov.
VJ. Z4 kla dn6 prvky pohybo·
vej a tunc ~oej prfpravy.

VIl. UkUky zhudobJUtafcb
textov 1 lnltrument61nym aprlellodom.
Autor sa snažil o Integráciu
jednotlivých z lol lek hudobaovfcboyného procesu, y ktorej
nenachádza
uplatnenie
Jen
spev, ale aj rytmická výchOYe
spojená s deklamáciou testu.
Prl
uvádzanf
pohyboYftb
hier opiera sa o bobat s; materiá l publikovaný " knihe K. Ondrejku a A. Silovej (SPN !985)
" Hry so sp evom pre materské
ilkoly" - o hry, ktor6 poutlnjú ui!ltelky Jednak no mater·
skfch ilkolá ch a na ZOS.
Autor sa ďalej opiera o dostu pnú literatúr u , pojednávajú eu o rôznych mož nostiach Yyuf. ltla lahkoovládatelných nástrojov, v súYis lostt s uplatňo ·
vanfm budobnovýchovného systém u skladatera • peda363•
Carla Orffa. Aj vedomosti •
skOsenoslí zfskoné na odborných seminároch SlovenskeJ
spo l očnosti
pre hudo bn6 •f·
chovu (najmä lnltruktá.t:e prul.

DANA )AKUICOVA

z domova

V r6mci oalb 25. Yfroi!la unika PO IZII prijal ••• 21. eprfla
t . r . predseda ZSS, n6rodaf umelec Euaea Sucboii delesAciu 20
pionierov, ktorf podali loform6ciu o anJel pr6cl e Yyjadrlll Yďa
ku za starostiiYoat Yenono6 mladeJ 11ener6cll.

Diia 29. m6Ja t. r. nnltffill ZSS prof. Erik Tawaststjerna z HeJ·
aJnk a Katsuaki Salo - 3enar61ny tajomaik Philharmonie Socio·
ty. Obaja ho.tia sa zaujfmall o oAI hudobat ! IYOt a prácu na pô·
de Zvllzu sloYenaktcb sJdadateloY.
Dňa

31. máJa t. r . zomrel Yo nku 79 rokoy i!leo ZSS, hudobný
skladater VIliam Kostka. RozUII!ka 10 zoaoulfm bola 8. tina t. r.
y bratlslankom Krematóriu. VIliam Koatka ltudonl y Budapeltl,
potom pôsobil ako kapelofk v Rábe, y Budapeltl a od r . 1923
v Bratislave. Zložil velkf pol!et populéroych akladleb (okolo
200 l!isiel) . V roko 19•0 mu uYiedli operetu Pozor, aa Ylak. Mnohé populérne piesne YJIII tlal!ou a boli oabreat oa aramor6aod
platne.
Slovens ký hudobnf fond usporiadal dlia 5. jioa t. r . odpo.lucb
diel najmladtej skladatefakej geaer6cle, ktori repreaentnall me.
oá: Domaoský, Podprockt, Dlb6k, Bokes. Ovoda6 aiOYo pred·
nieala D. KoY6i'od. Dia 12. júna t. r. bole beaede o tobtorotoal
BratlalnskeJ lf're - 1pestrlli Ju ukUky. Prebrhka a diel odmeneofch Y .ciťali SHF a CHF k 30. •troi!lu SNP bola pod u ·
d e nlm D. KoYái'ove1 dňa 19. Júoa t. r. A napokon - 26. júna t. r.
bude prebr6vke i diel aoaltalo. olea SHF - pri prflefltostl 20.
•troi!la zalolenia SHF. Vletky akcie at y Klube skledet11fov.
Peter 1\feulereur (buale), Jarmila KoaderkoY6 (kJnfroJ sprle·
vod), TallchoYo kllarteto • herei!ka Gabriela Vr6an6 prlprnlll
10. Iha t. r. ďal llf z i!eskfch ni!eroy y Bratlslue. V hudobne!
časU odzneli akladbJ: Dnŕ6ka, Suchoila, Boi'koYca a SĽUK- u .
Faotaatickt operu J. Offeabacba: Hof!maaaOYa ruprhkf prlprullo Juboi!e•kt dlndlo y Celkfcb Budijo~tclacb y rtlll Jaro·
sina Ryi ného. Premliira bola 19. jioa 197•.

v dňocb 23. -27. septembra t. r. bude V. etaomualkoloslckt ae·
minár a V. Ul8daale lt6dljaeJ akuplaJ pre syatematia6clu ru dných mel6dU. Semln6r sa uskutol!nl y Krp6i!neJ pri Hornej
Lehote y Nfakycb Tetr6cb.

•o
•••cw•••t

Od 25. aprfle
C. ttaa t. r . bolo l podujatf XV. altrlanakeJ bu·
doboeJ l•rt
30. Yfroi!lu SNP. Rtiaaorod6 dramatur31a
zahrnula Frlmlnu aperetu Rose Mary, Yysttpenle pral!akého
COLLEGIUM FLAUTO DOLCE, BeetboYaDirfa IX. symfóniu y pred·
ne.. SloYeaakeJ fllh•r•6ale, budoYf reclt61 Pula Kosaoa, Verdlho operu Otbello • ko•cert SKO.
V rimcl drulobatch nfaboy boaťonli y Juhočeskom dlndle
" Ceakfcb BudijoYlcl•eb a6llaU oper, DJG! ~ Bealket Bystrici.
Na predltuea( loh6my ae podlelel lllrlJHt lurHovskf, a6Ustl
Cabao, Urctkb • ltohn6.

••a

Ladislav Slovák v Ziline

ŠKOLA A HUDBA

Pre

lofenla. A napokon sme po ču
ll spev6cky zbor
ODPM-KG
Slale6ko, ktoré 1e v dobrých
rukAch
temperamentného
a
precfzneho Jozefa Svitka. Vo
!ln6le vvstt1plll spoJené brat!·
slavskt zbory, ku ktorým sa
prlpo(llt zahranlčnf hostia . Vo
!ln41e znela Redutou u! s pomtnan6 NovAkova ple<iei'l "Ke·
by vletky dett sveta ~.

Charakter~stlcko"
čr ..
t ou Bratislavských liu ..
dobnýclt sliJcmostf je tt a ..
rostlivost o mladý ume ..
lecký dorast v medzirtd .r odnom meradle. Deje .~(J
t ak o r dmct d voch po dttjat i, ktor é sa u:: stali
pre te11to fes tival pri•
::nočnými: l nterp6dla a
tri búny
Med::inár odnej
mladých i11terpretov.
/11terp6dlum ka ždor oc..ne
uvádza
mladých
umelcov zo sociall.~tic•
kých a ro::vojo výcl' krajill, aby splnilo svoj
hlavný cle( pomôcf
týmto umelcom presadit sa aj na mcdzmá~
rodnom korrcertnom pó ..
dlu. Medzlrrdrodnci trt ...
~úna mladých lnterpre ...
too sa od lnterp6dla rte ..
h !l konečným cietom, ale
odll!ný je spôsob jej
realizácie a rozsa!,,
Oéast nlkml
Medzlná ..
rodnej tribúny mladých
interpretov
m6::u
byt
oýn lmoč 1te nad01ll mladi
umelci z celého ,,vet a.
MTMI bude prebiehat 11
d voch k olách, uzdu po ..
ča,, f estivalu BHS. V pr ...
t•om rok u (najbllž!le te ..
da o roku 1974) sa uskutočni o{íber ové k olo. V
tejt o čas ti M'fMI sa ::ide
medzlncirodnd
koml$/a,
ktord bude po3ud::ovat
výl..·ony mladých umelcov
::úklade odposluchtl
nahrávok.
rozhta3ovOch
Ka nd ldcitl, ktor ýc/l 11a ...
hráoky bud ti ocenerré ako
•tajlep§le, budtí pozvarrf
d11 druhého kola MTMI,
ktoré bude prebiehat po.čas ďalšieho ročníka BHS
(v r oku 1975 ). V tomt o
kole dostanú prlle::ttost
osobne sa predstavlt me ..
dzlnáro dm~mu publiku (J
odbomíkom z medziná ..
rod11ých hudobných i11 ..
!tllúcii na koncert -'
nýcll p6drdch a 11a o pe ~ ..
rrom javisku.
Na zdklade takto sta ..
11ovených pravidiel sa 11
Bra tislave v drloch 13.
a! 18. X. 1974 uskuto/:11f
prc;é, výberocé kolo, v
dnoc/' 10.-15. X . 1075
druhé kolo 1/1. medzl•tá ..
rodnej tribúny mladých
mterpretov. Treba ešte
prl pomemU, ::e t oto po ..
dujatie sa orgarri:uje ::
por;e~enla Med:inár odttej
hudobnej r ady U ES ..
CO, ktorá natr valo prt ..
riekla f unkciu organizá ..
tora a dejiska MTMI
Brat islave,
konkrét rre
sekr etariát u
Bratislav-ských hudobných 3lóv ..
nosti.

Wilhelma
Kellere,
riHltera
Or!!OYbo lnltltttu y Selaburgu l uplatnil autor nfml dob·
re.
Rozvrhnutie práce Je yybovujúce, ayahím dobre premysle·
Neznamen6 to dak, le to
treba chápať ako dogmu. Mii
byť 11kôr návrhom (citujem a
autora) " . . . ako molao JIOslupouť od nalle4noducbllcb prY·
koy rytmickeJ daklem6cle, al
po tvorivt YJUiitle IJMVU, pO·
bybonJ zlolkJ • fednoduchébo
nhtrojovtho sprlnodu."
Snahou autora bolo • Je, pribUilt pedag63om brut tormy
práce, 1 YyullUm labkoovlédll ·
telných obtrotoY. ktort dokumentuje oa moobfcb prfkla·
doch a metodlckfch radách.
Metodická prfrui!ka
" Prostriedky aktiYia6cJe v hudobno•fcbovnot ~in nosti" (pre deti
od 3- 10 rokoY) bude salsle
dobrým pomocolkom a porad com pre tfc b ui!lteloY, ktorf
majl záujem o skY8lltňoYeoie
• speatrenie hudobaoyfchoyoej
préce a o zaktiYIIDYanie detkých ~lako• na hodlnécb bu·
dobnej YýchllYy,
OĽGA PAVLOVSKÁ

nt.

Zultlllf Wlalec Ladlsla. Slovák anftal dňa 30. máJa t. r . al
llUaak6 Koazenat6rium. Ponala ho odbo~ka ZCSSP pri Koe·
aenet6rfa, • to v r6mcl pl6nonafch ~ec)tJ-YfcboYnfcb poduJ•tf. Vyla •vojbocUaoY6 prednUka L. Slodka aaujala ~lakov
l pedaa6ao•, ktorf a uaneolm ocenili Jeho Yefkt tlallle o prlbUI eale alonaak6ba a i!eaktbo budobn6bo umenia posluch6i!om
dome l v ubraaliH. Otázok zo strany profeso ro• a ! lakov bolo
Yiec ael dost. Velkt zbjem bol na obdobie ptisobeola • ZSSR.
v AustrAIU, bo.ťonole y USA l y mnohých európskych ltiitoc:b.
Na detky ol6aky ree80YBI mllf host nielen pohotoYo. ale •l
1 Ytipafml eraumeateml. Bolo to n6cne stretnutie s umelcom,
ktoribo umeleck6 l JudskA osoboost robi to oajlepile meno nelet
Ylaati v aabranli!f.
VOJTECH JAKUBIK

Na čom pracujete?
. .• odpoveda JuraJ MaiJoda tlalankDID Koa1enat6rlu.

pro!esor klnfrnef bry na bra·

- Mám za tebou nickolko rrahrdvok pre Cesko~love1tskti roz•
hlas: Jawlčkoo cyklus .,Po zarostlém clto drrlčku" , Polortéry
IV. F . Bac1ra o Prelúdlá od B. Martinu. Momentdlne sa venujem
len pedagogickej čirmostl. t.ajnovlic ma zatt]all nol'é smery v
detskej pedagogcke v oblastt klavlmej /Iry. Tiet o tenclem.:ie sa u!
dlllfl čas prakt izujú v ZSSR, MĽ R a PĽ R. Rád by som $i teoretic ké poznatk1J overil na niektorej ĽSU. Dommevam $a, ú by to
bol jeden z prostriedkov. ako zabezpečit' ndväznosf medzi r ôzny mi typmi hudobných 8k6l. V koneč•tom dôsledlcu by to skvalit•lilo prlp•avu !iakoo konzer vatór ia pre 1ch budclcu pedagoyicl..·cl
pra:& 11a ĽSU.
- mm-

Na opernú tému
p

a v o l B ag in sa narodil v r. 1933

umel cov XX. storočia - má čo povedať
. . Rozhodne som proti extrémnej aktualizácii klasiky, ale ol pro·
ti formálnej šarži. Ak minulost, tak videná oeamt dneška - o minulosti ..•

BOHOMIR ST~DROA

s Očasnfkovl.

e

v Koiliciacb, po maturite no GymAk by opera SND mala neobmedze·
náziu v Gala nte iltudoval v rokoch 1951
né repertoárové mol!nosti, ktoré z opier
XX. storol!la by ste Ihneď zaradili do
a l 1955 h udobnú výchovu na Vysokej
lkole pedagogickej (vedúci katedry prof.
repertoáru?
Sucholi.), skladbu (prot Očenáš a Ju·
- Bergovho Votcka, Stravinského Hisrovskf) a dirigovanie ( pror. Schimpl)
tóriu vojaka, Prokof!evovho Ohnivého
na bratislavskom KonzefV&tórlu. V ro·
antala. Hráta a Zásnuby v klá1ltore, Dal·
koch 1955-59 iltndovaJ dirigovanie na
laplccolov Nočný Jet, Cikkerovo VzkrieVSMU (prof. dr. Rajter) . Dvanást rokov
senie, Henzeho Elégiu za mladých ml·
lencov, Sostakovtčovu Katar!nu IzmaflolJÔaobii ako šéfdirigent symfonického orvovd a Janäčkovu Jet pastor kyňu .. .
chestra Vojenského umeleckého súbDru
kpt. Jána Nálepku v Bratisl ave (1957·69),
pol!as tohoto angažmán stal sa Jaureá·
M'ôle ., podmlankach repertoárové·
tom ceny Vita Nejedlého ( 1960) a ob·
bo divadla unlkott poJem operne!
aolvovaJ iltudijnf pobyt v ZSSR (1968 ).
,.hviezdy" ? V i!om te tajomstvo velkých
V obdobi rokov 1969-71 bol rladitefom
apedckych a.obnoatl?
Sprhy umenia na MK SSR a 15. [eb- Skutočn~ umelec nepotrebufe okia7U6ra 1971 prebral ze zlo umeleckého ~ii
dzanie. komerčntl popularitu. čt presilu
f a opery Slovenského národného dlvad·
rOznycb titulov a vyznamenanf, ak, prav·
la. Okrem tohoto postu zastáva dnes
da, nie sO sprievodným znakom umelecvýznam né pracovné funkcie vo Zväze
kel práce, IBI zaslúženého spoločenské
slovenských skladatefov a Sl!wensko m
ho ocenenia. SkOr ne:l Ovaha o možnosti existencie ,.hviezd" v nalHch podhudobn om fDnde. Je illenDm Ochranného
zdru:lenla výkonných umelcov, Slovenmienkach chytaJú sa ma pocity smútku
ské ho ochranného zväzu autorského,
z nedoceňovanla našich autorov a výSlovenskef hndobnef rady a Slovenskej
konných umelcov v protikl ade k často
dlvadel nef rady, edlčnef rody OPUS-u,
jednoznačnému obdivu všetkého (dake·
umeleckef rady Slavkoncertu. členom
dy len velmi ,.priemerného" l zo zahra·
festivalového výboru BHS i č lenDm re·
ničia. Ináč hladia na nás napriklad za·
Snfmka: J. Vavro
dakčnej rady ná!lho časo pisu.
hraniční pozorovatelia BHS,
ktorf ne·
chcel! veriť, že v priebehu troch dni
Okrem l!lnnasli vo VUS-e spolupraco- skráll ť svoju pracovnú dobu na sedempočul! tri dokonalé profesionálne
or·
'Ya) a s polupracuje ako dirigent so Slo·
krát desať hodin v týždni, verím, že ml
chestre [SF, SOCR, SND) v tak ,.ma·
•enskou filharmóniou, Státnou filharmó- 11a teseií zvýši čas na naštudovanie ba·
lom" meste. Podobná situácia te tak·
niou ., Koilclach, Symfonickým orchesletného večera v SND z diel S. Stračinu,
mer v celel umelecke! oblasti . .. V pos·
trom Cs. rozhlasu v Bratislave a s Ľu·
M. Vlleca a M. Nováka .•.
ledn9ch rokoch mal som možnost navdo't'fm orchestrom tef lstef ldtltúcle.
S taktovkou hosťoval v 1\fad'arsku, Bul·
Kddf umelec mé svoflch obf6be· !itlvlf viac popredných európskych res·
Uvalov [medz! nim! l Bayreuth a Holharsku, NDR, Polskn, ZSSR a Juhoslávii.
ných autorov, preferované akledby, •
Vynflvame mofnost pozhovára( sa s nfm
každom z nás zne j6 roky neopakovatef· land festival). koncertov l tednotllvých
operných predstavenl. Nemáme sa za čo
ako a hudobnlkom, dlvadelnlkom 1 konné umelecké záfltky .• •
hanblt, 1 ked každý vie, kde ho .,bota"
zumentom ziiroveň , ako s členom nálho
- Mám v zásade rád každú dobrtl
mnohotvárneho k ultúrneho spoločenstva. hudbu, hudbu. ktorá sa "netvári", ale tlači... Rovnako samozrejmé by malo
by( poznanie, že len sústavnou umelecs kutočne hudbou aj te... Z opern~ch
kou prácou sa dá neustá le zdokonaloVSMU vychovala za ltvrtstoročle
autorov nadovšetko mllutem Janáčka vať vlastná tvorivá hodnota ...
lltllý rad dirigentov. Z nich sa vlak iba . a ak vás zauj!matú mete najväčšie oper·
Tajomstvo velkých speváckych (a vO·
né zážitky z posledných rokov, potom
melil percent o uplatňu je v hudobnodra·
to bolo predstavenie Bergovho Vo leka v bec umeleck9ch l osobnosti spočlva v
matlckom Unrl. V čom vldlle problém
kombináci! Ich nadprlemern9ch danoskodaňskom Královskom divadle a In·
- ako n lekdajif absolvent dirigovania
ti s maximálne zanietenou prácou na
aa VAMU ?
scenácla Prokortevovho Hráča vo Versebazdokonalovanf v zmysle umeleckom.
kom divadle v Moskve.
- Komplex problémov, vynárajúc! sa
Podla mOfho názoru al u nás máme tapred mladým absolventom dirigovania.
lenty, ktoré by mohli celým svol!m .. ta"
Je podla vb bud6cnoat operneJ
te takt velk9 a determinovaný tolkýml
evokovať vrcholné emocionálne
pocity
objektlvnyml faktormi, že nie te mol· prevádzky najbliU ich desatročl ., dra·
umelecke! pravdy u diváka - poslucháné Jednostranne pr!p\sovaf vlnu škole, maturgll hudobného divadla XX. atorui!la, alebo budti nacfalef potrebné l!asUt
ča.
spOsobu výučby, čt možnosti uplatnenia
ku klasike, hool al za cenu ak·
v praxi. Jedno s druhým úzko súvis! ..• návraty
tualizačného prlstupu?
Zbluhou BHS a dobref pracovnej
Zdá sa, !e malt ,.prlsun" zo školy poetkoordln6ole medzi vedenlm opery SND
V
rOznych
kultOrno-spoločenských
time v budtlcich rokoch ako vážny prob·
a Slnkonoertom poda rilo sa v uplynn·
podmienkach te at rOzny záutem a rOz·
lém slovenských spevoherných divadiel.
lfch dyoch aez6nach zabezpe čit pre la·
ne možnosti a potreby pre realizáciu
Pritom v SND sme v priebehu troch ro• lako opery SND yYattpenla významnfch
spoločensk ého uplatnenia operného ume·
kov pontlkalt miesto asistenta zbormal·
zahraoll!nfcb operoteb telies l fednotnla. Milánska Scala má v ladnom mesta.
stra a asistenta dirigenta viacerým poli'rfcb umelcov • • •
cl na repertoári maximálne tri-štyri die·
slucháčom l absolventom VSMU, no ne- V tetto ,.tradtcll" mienime pokrala, moskovské Velké divadlo (na oboch
na!llel sa nikto, kto by sa tejto "učňov
l!ovaf. Po moskbvskom Valkom divadle
scénach)
vyše
trldsaf
titulov.
Ani
ted·
skej" š ance chopil - azda pre f!nanč·
na z týchto scén pritom nepozná prob· a sofljskef Národne! opere navšt!vl naše
nO neatraktfvnosf? Dodnes sú miesta nemesto Státna opera z Lipska ( 1974-75 )
obsadené... Prlpomtnam, že Zdenek lém potreby ,.zlskavaf" návštevn!ka. a
a Státne opera z Belehradu (1975·76).
predsa z vnOtorných dOvodov organlzač.
Košler a VIktor Málek začlnalt u ZdenV sezóne sa predstavi na našom lovisnel struktúry súborov r ieši kddá z nich
ka Chalabalu tiež ako asistent! dirigovarepertoárova politiku Ináč. Situácia v
ku do pllfdeslat zahranlčn~ch host!.
nia!
oboch nemeckých štátoch te 1iplne Ina,
Mysl!m, že te to v našich pome roch
tu sl operné umenie udržiava svoJu " re- naoza! slušné člslo. Náročnosť v tomto
Vy ste prešli praxou, ktorá vám
nesanciu" vlastne už od skonče nia dru· zmys le te dobrá vec, neekonomická nad·
ponúkla možnost vybudovať sl pomerne
het svetovej vofny. V našich podmien- náročnos ť by bola bezohladnostou . ..
l l ro kt repertoár •••
SkOr sa ml zdá, že by naše štátne
kach sa opierame o koncepciu IHrokel
- Za takmer dvadsaf rokov profesie·
repertoárovej palety, natmll z hladiska orgány mail pomOcť prezentovať naile
nálneho pOsoblm!a absolvoval som ši·
poslania reprezentačnej národne! scény, umenie v zahra nič!. Zais te, súbory lu·
rokú paletu repertoáru - rOznych žán·
ale tiež z hladiska potrieb v~chovy no· dovet umeleckej tvorivosti nám robia v
rov, rOznych autorov. Nefututem to, ho·
vého operného diváka. Mysl!m, že na!ie zahranič! dobrú propagáciu, chápem docl sl uvedomujem. že súčasnost sl predrozpätie - od barokového Telemanna konca aj potrebu ,.nekrpčlarskeho" v9sa len vyžaduJe ďaleko väčšiu špeciall·
po súčasného Cikkera - dokumentuje,
vozu populárnej hudby - ale te azda
záctu. Vo VUS-e som (popri· celovečer
hazardovan!m s kultúrnymi hodnotami,
že nie fe podstatné štýlové obdobie vzni·
ných pásmach súboru) dirigoval rad
ak sa nebude prezentovať v cudzine Cikku diela, ale schopnos ť lnscen4torov
sym tonlckýcb a operných koncertov, na·
ker, Suchoň, Janáček a napokon at Bardnešným pohladom odkrývať pravé hod·
noty diela. Z toho vyplýva, že každé tók v adekvátnej Interpretáci! našlr.h
itudoval som premiérovo viac význam·
ných skladieb autorov J.
Cikkera,
Pripravil: · BD·
umelcov.
dobré dielo - Inscenované z pohladu
A. Moyzesa, E. Suchoi\a, M. Nováka,
A. Očená !la, J. Kowalského, J. Hatrtka,
slavská lýra. Medzi nimi
HIS. Manager skupiny 3.
J. Kresánka, P. Kalmana, J. Slxtu. J. Pos·
boli aj súťažiaci z meVičar tlmočil jej ziujem
p!slls, L. Burlasa, I. Zeljenku a M. Kodzinärodnej časti s1iťaže
o interpretAclu pôvodfinka. V skutočnosti vari niet sloven- Miguel Angel Pino a
ných diel slovenských
ského skladatela, s ktorého dielom by SHF v priebehu júla t . r.
člen festival ovej
poroty
skladateľov, ktoré by vysom sa nebol stretol za dirigentským vydá nový zbornfk prlFabio Landa Calvet z
spavkov z tohoročného
hovovali obsadeniu a inpultom. Mám z tejto skOsenostl l teden
Kuby. Obaja si vypočuli
terpretačnému
itýlu
poznatok, ktorý by som sl rád overil III. semin4ra mladých
krltlk'ov v
skupiny. Po zahranič
ukážky z tvorby slovenvýnimkou: sme, Slovač, prlbaladtcká .• • hudobných
ných (lspechoch slovenMoravanoch. Bude to vý•
Tak velmi by tQ chcelo radostné allegských skladateľov. Pán
skej predk1aslckej hudby
ro !Ivota, čisté, optimistické a bezpro- ber z referátov a pred•
Calvet, dirigent a prorenášok, ktoré na seminári
dáva tak Llnha Singers
atredné . .• V roku 1971 som naštudoval
sot:
konzervatória v Ha odzneli.
priležitosť
l súčasným
so saCR zahraničnO premiéru oratória
prianie
vane vyjadril
slovenským
autorom.
Rodlona Sčedrina Lenln v srdci ludu,
uviesf
na
Kube
niektoré
pred pár týždňami som dokončil nahráv· Ocastnlcl
Bratislavskej
z posledných skladieb od
ku Kusser-Melerovet opery Erlndo pre lýry, členovia skupiny
HIS navitlvfll tlčutnfci
Slovenskt1 televlztu. Ak sa mt podad Linha Singers navštlvill
a hostia festivalu Brat!·
pr ot. E. Suchoňa.
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Správy HIS

Z Janáčkovej
korešpondencie
V pozostalosti dr. Lenila Flrkuiného
(1905- 1950). brata virtuóza na klavlr
RudoUa Firku!lného, zachovalo sa
niekolko neznámych listov, ktoré plsa l
Janáček Národnému divadlu v Brne a
jeho Drubtvu. Listy sú podplsané L. JB•
ná čko m, vteda!šlm rladltelom konzerva•
Uírla hudby v Brne a Janom Kuncom,
tejomnlkom toho Istého konzervatória.
Uverejňujeme z nich (po prvý raz) dva
listy, týkajúce sa koncertu konzervató•
ria (21. marca 1920), na kto.rom aa pred.
stavili novf profesori majstrovske f lko·
ly: Leol Jan áček svojou orchestrálno\l
Baladou blanlckou a VIlém Kurz (18721945 ), ktorý predniesol so sprievodom
orchestra Národného divadla v Brne a
pod
taktovkou Franti!lka Neumanna
(1874-1929) Dcethovenov klavlrny kon•
cert G dur. List konzervat6rla, ktorý na.
boJ dopo$lal uverejnený doslova zola:
Slavnému

odmenou, atlmulom do clalllcb
rokov usilovnej pr4ce.
v prveJ apolohet akoU mal
nlis mladý allbor moloost zmerať si sily a tanel!nou akupl·
nou, ktorá pod vedenlm choreograficky t undonnej Maoky
Turkovej m4 za sebou ul pol!etné vysttipenia • televllnych
rllláciácb a v dom4clch 1 za·
hranli!ných divadlách. O to cennej~( bol tispech nalef mláde·
že. Okrem vrodeného J)ftvabu a
pohybavef kult6ry preuk4aell
aj pozoruhodnú znalost technl·
ky moderného a tazzového tanca. Pohybové kompozlcie vedticej súboru E. Molnárovej (ktorá pokartuje ' lpeolalizovauom

lltdiu cboreoarafle oa VIMD),
bo)( YJlYorenli a faatazlou a
ottom pre dyoamllm budobael
predlohy. Chdlyhodaf la y teJto ablaloatt at zai!latok apolu.
pr6co a mladfmt budobufml
skladatelmt. C"asf
pro1ramu
choreoaraflcky apraaDYall In·
na ICublcoY6 a Jb Hartmao,
ktorf aa pn olekorkorohom
lttidiu na Loodfaakel lkola
slli!aanliho tanoa u4tlll do Ylaz.
U: dokonale o•IA•att lanoYt a
pohyboyt technika Marty Ore·
hamovej. Ttm, le zapojili do
svojich kompozlcll nárol!né pohybové prvky, podporili • dobrom imysle pedagogické lísi·
lia Jtdkej aiboru. . _

Nérodn!ho

Brno, dne 20. (lnora 1920
Konserua toŕ hudby v Brne zamý§lf na
oslavu 70. narozenin presidenta r epubli ..
ky T. G. Masaryka poŕáda ti dne 25. bŕez ..
na u Mestském divadle brnenském ma ..
tiné dopoledne o pili jedenácté hodiné.
Na programe - krome preslovu, slau~
nostního sboru s orchestrem a s6loul
hry prof. Kur ze s pruuodem orchestru
- jest též nová symfonická báseň skla ..
datele i'editele L. Janáčka, "Blanič tl
rytiŕi", presidentu venovaná.
PFi kortcertu slibil zdarma účinkoua tf
orchester Národního divadla - za pod ..
minky, že čis tý výnos bude uenouán
Smetanovu fondu pro chudé a nemocnl
hudebniky.
Nemajíce jiné vhodné mlstnosti k po ..
ŕádaní koncer tu, douolujcme si uznésti
na slauný výbor Družstva Národního di•
uadla uctiuou íádost , aby proplljčilo Te
tomu dni Mestské Národní divadlo br·
nenské. Není-li snad toho dne divadlo
valné, pak prosíme, aby nám bylo pro ..
pujčeno na den 21. brezna.
Doufajlce u pi'izniué uyŕlzent na§i žd,.
dosti, znamenáme se nejoddanéjt u hlu•
boké úcte.
Jan Kunc
Leo! Janáček

Druhý. doteraz neuverejnený list, svedčf
o tom, 2e koncert mal vefkf tispech. Ja.
n4i!kO>va Balada blanlcká bola teda oudaná po prvt raz vôbec a Ja ná ček .,
mene konzervatória v Brne pod'akoval
orchestru vlastnoručným Jlstom takto:
Slavnému orchestru
Národn!ho divadla v Brni
Ochotná Va§e hra pŕi oslaué 70. na ..
rozenin páne presidentouých konzerua.toŕl brnenskou, byla /:tnem pospolit o ~t f
na poli hudebního života brnenského,
který vám za dobré a povzne§ené vždy
bude námi vzpomínán.
Jménem konzeruatoi'e Vám uctfué za
práci a námahu dékuji. Jakmile bude
pŕ!jem zúčtouán. ode§le dobročinnému
uymínénému účelu pokladna konzerua-toŕe pfípadajíci obnos.
V dokonalé úcte oddaný
Leo§ Jandčefe
Brno, 21. bfezna 1920.

Oba listy sú vzácnym, dosial oepobll·
kovaným dokladom toho. ako al Leol
Janáček vážil ochotu a dobrf výkon orchestra Národného d ivadla v Brne, kto·
rý dl!lnkoval v prospech Smetanovho
fon du pre chudobných a chorých hu·
dobn!kov. Na tomto koncerte sa výbor·
ne reprezen tovala al majstrovská ilkola
skladby (L. Janáček) a majstrovská ilkola hry na klavlr (Vilém Kurz l ; obaja
začfnali úspe§nd i!i nnost ako profesori
mojstrovskef !lkoly konzervatória hudby
v Prahe (pobočka v Brne).

Experimentálne štúdio modernfch foriem lanca
.,, ObKaSS l. v Bratislave sa
uYiedlo '30-mlnttovtm programom v rámci spoločného pred·
ataunia a brnianskym aiborom
Moderného amatérskeho tanca.
ClenoYia bratlslavkého atiboru,
ktort unikol v r. 1972, sú
adl!la s tredolkol11kl ltudentl
amatéri, 110 záufmom o progreafvne pohybové techniky,
Ved6ca akuplny Elena Mol·
oárová je dlho ročnou reprezentantkou medzinárodne! lrategórle apolol!enského . tanca, abaolventkou oddelenia tanečnef
pedagogiky na VSMU. UJala sa
nefahket 61ohy s mimoriadn11u
obetnost'ou a zápalom. Br·
aluak.J ta~ch jej bol prvou

výboru Družstva
divadla v Brnl!

Stúdio modemQch t.oriem tanca.

S fJVens á
11. • 1?.

ilharniňnia

Medzi národ

v.

organový.

1tf4

Po nivrate z dspešn,ho u me l eck~bo tu rnt v NSJt v yetdpll orchester SF - n a dom4com pódiu pod t aktovk ou d r. Ľ ndnfta :Rajtera. úrove ň tohto podula t!a dokumentovll la vysoký štandard. ktorý dosiahlo te leso v
p osledných rokoch. Uvedenie pomern e málo zná mej
ouvertúry Zrlica niny Atén, op. 113 od L. v. Beethove n!!
tt'Abll povR1ovllt· skór za dramaturgicku kuriozitu, nP.ž
za prfnos. Rajterova konrepcia sa zamP.rala na vvzdvfhnu llP vku~nej plastiky, elegancie. na zachovan ie zvukovej, tempovej l stavebne[ vyváženosti. Rozsiahle ntochy
Bru c knet·ovet !l l svmróme d mol sC1 tll'e každého dlrigPnto tvt•dým orir.škom. Jedným z predpokladov zdolania tohto problému [e pevn é udržanie \omj)a a žfVOS(
podania. V tomto smere vyznelo na[presvPdl'lvejšle zá ·
verečné Alleg,·o. PochopltP.fne, mnoho tvorivej clll·lgentkef Invencie s11 uplatnilo 111 v prP.d c hádza [úcich čas·
tlach rnonuruentlilneho d iel a. Pôvabná ja ponská huslistka Juriko Kuronume svo[!m podan!m Mozartov ho
Konce rtu pre husle a orchester G dur (Koch el •216) usilovala sa o žtvosť brilantný zvuk a efektné technické
Z\ ládnutle.
Výdatným uplafnen!m osobitého temperamentu priniesla kladné moruentv, no - žia! jej
tec.hnické zázemi e (lntonačné prehrešky) a urč11á zataženost tónu ~pósob!IJ, že umelkyi1a zostala iba na
polceste pri realizovani svojho zámeru.

festival

U hyúenlti v Prahe otvorili dtla 12. mája t. r. - pri prílezito.Hi fe.~twalu Pražská jar - 11ýstavu ,.Rok českej hudby" . Výstava zobrautje vývoj českej hudby od najstar~ích
Čias po S!ÍČUS/IOS(.

30: a 31. V. 1974

•<

a záverE'čnom podujat! ser.óny vystúpil za pultom
SF svajčlat•skv diriRflnt Pierre Colombo. V jeho gestách
sa skrýva lntrmzfvnR potl&čovaná energ ia. To umožJ)LIje, aby mal pP.vne v ruká ch koncepciu skladby. Colombo má · jednoduché gestá, v citových prejavoch je rozvá/.nv - n!P. však akademický. Rešpektuje požiadavky
Autora, partilíu·u vypracováva clo detailov, pričom m~
v~dy na mysli cP.lok.
Colombov Mozart [Sy mfónia g mol - Kochel 550] bol
Zl u kovo hutne1si. výt'llzovo vzrušene jš! a vvz n a čov 11 1
sa naplltím dynamlrkých oblúkov. Azda Iba Andante by
znieslo viac pt·u~nosti, čf m by sa dosiahol pOvabnejšl
výraz. V Cantate misericord ium pre tenor, barytón, zmlehný zbor 8 malý orchester, op. 69 od Benjamina Brittene uplatnil Colombo v širšej miere tvorivú Invenciu.
Pomerne prlehTad ntl, komorne ladená partitúra lnštrumP.nt~lneho sprievodu nemá vždy za úlohu pod čiarknu ť
epickosť t extu skôr vytvára akúsi spojovaciu nlt.
ktora stmelu je t\~eky prednášané zborom a časti ve nov ~ n é sólistom, ktod sú hlavnými nositefm! známeho
btbllckého prlbellu o milosrdnom Samaritánovi. Ni! su~estrvnom vyznenr diela sa ve!kou mierou podleTiill
l'lenovla Slovrn~kého filharmonického zboru a najmä
l~UI'P.át M'l'Ml (Bratlslavlt 1972) svajčlarsky bH I'ytO·
u lsta Phll lpbe Hullenlocher. Jeho zm)•Sel pre dramallcko~ť textu a precízne naštudovanie patrili k najväčšfm
zA~Ilkom večera. Ceský tenorista Ludek Lobl mal svor
pl;lrt mene[ exponovan9. Demonš troval všRk kvality Umbru 1 muzikálny prfstup.
Úalštm čfslom programu bolA Cajkovského ouvertúra
- fantäzl a Romeo a Jilia. Je r podanie nieslo vše tky
znaky Colombovho dirigentského rukopisu: romantick ý
vzt•nch - ale vždy so zo1yslom pre proporcie. vkusnt
patell~mus, agQglck.Y 11 logi_cky pevne sklbené kontrastn ~ úse ky a dos lova burcujúce bud ovanie g radácii.
Mimoriadne sympatická sovietska violončelistka Karlne Georgiano'' · viťazka súťaže P. l . Cajkovského z roku
1970, predniesla na nezabudnuteTnet úrovni Varl6cle
na rokokofíi t'mu pre fiolon če lo a orchester, op. 33.
CAro jet Interpretácie - okre m omračujúce! techni k y
- spočfvalo predovšetkým v podčlarknutr Ca fkovského
lyrickej med itácie. Azda nie [e prehn ané konštatovanie,
te doteraz sme v Bratislave nepočul! toto die lo z ahra ť
v take j ideálnej podoba.
V. CltiK

Držitelia prvých cien- a lattreáti Med<:inárodnej dycl!árskej
súta:e PJ 19H Lumír VANIJ.K (v!avo ) a Bohuslav
Z.<\IJRAD}o./K.

Na Pražskej

jari vystrípil v Smetanor:ej sieni (27. mája
CONCERľGEBOUW ORCIIľSTRA, ktorý di rigoval Bemard ll A/TI IV K. Spoltuíčilll>oval barytonista ller ~
matlll PREY.

t. r .) hola11dský

R.oyal P ilharmo~ic

Orchestra
V rá mci abonentného cyklu koncertov Slove nske ! rll·
harmónie vystúpil a v mimoriadnych term!noch 19. a
20. mAja t. r. Royal Ph ilharmonie Orchestra z Lond9n8
50 svojfm séfdlrl gentom Rudolfont Kempem. Br a tl:slavs kému publiku, ktoré zaplnilo koncertnO sieň Slovenskej filharmónie do posledného miesta, predstavili sa
v II. suite z baletu Bakchus a Ariana, op. 43 od
A. Roua11ela, , Britenovom Koncerte pre husle a orchlllter d mol, op. 15 a v IV. sym[óoii e mol 011. !18 JohannelA Brahmsa.
Orchester, ktorého predchádzala výborná povesť svetových kva l ft (nám známych väčšinou z perf ektných
nahrá vok}, už úvodným č!slom pln e dokáza l význ am
t 9ch to slov. Rozlet svojich tvoriv9ch s!l a schopn ost!
rozdával vo velmi pôsobive j II. suite z baletu Bakchus
a Arlana. Orchester hýril bohatstvom zvuk ových a vfrazov9ch nnans . farbitosťou, čistotou. Pod ta ktovk o u
svojho šéfa podal perfektný vý kon, ktorý vyvo l11l skutočný umelecký zá žitok.
Kým prvé člslo vynikalo Yahodn ostou 11 vyv<>lalo 11
poslucháčov pohodu, Koncert pre husle 11 orchester
d mol op 15 Ben[amtna Brltten a sl vyži ada l zvlášť
sústredenú pozornos!. Sólista Ralph Holme• za uja l predovšetk~·m technickým vypracovan!m náročn ého husľového partu, ktorý využ!va boha tú ~kálu zvukových
8 [Rreboých mo,nostl nástroja ča s tokr~ t technicky na
pokrall zvládnutia - v súvislosti a spojitosti s n ároč
n9m rytmom a umeleckým poda nlm. Je to zaiste l dOvod, prečo sa tak zriedka vyskytuje v reperto~ ri hus!ových umelcov. R. Holmes sa ukAzal ako tech nicky f undovaný huslista , s pekn9m. čistým tónom 8 muzikálnym citenlm. Zia!, ten to t yp k on certu nedovolil naplno odhalff jP.ho muzikan tskú osobnos t.
Velmi pôsobivá a známa IV. s ym rónla Joha nnesa
~ •·ahms a vyplni la 11. č a s f progr amu v e če ra . Je j š ťrka a
boh a tos ť mel ód ii nezan ech ajú fah osta jného a n! jediného
po~lucbéča . Angličania sl zvolili velmi triezvy prlstup
k šlrokodychej, vrcholne ro mantlckef sym ľónl1. Bez zb ytočnéh o pá tosu a romantlzovanla , čl lyrlzmu zahra li
Brahmsa štýlovo čisto, cltentm prlpomtna júc skOr h u d bu jeho predchod cov. V súč a sno sti však prevl!d11 vo
svete trend triezveho, čistého prfstupu k dielam minu
lfch storo či, teda 1 19 .. s ktorým ponfmanle a výkon dl
ri&Mtol 1 orchestra plne kordpondovall.
....

Or~anové kom l' rtv S!l stali s~ č a stou
hudobného ~Ivota Ko~fc . Dokazuje t o l
návstevnos( na jednotl i v9ch koncertoch.
Do cyklu or~anov9r.h tJodujaU bol zaradený aj mP.dzlnárodn9 organový restlvill.
ktor9 prebiehal paralelne s XIX . košickou hudobnou jarou. Tohto roku sa
uskutočnil stvrt9krát. Úroveň jednotltv9ch koncertov - bolo Ich p!lt - sved·
~iia o skutočne festivalovej atmosfére.
s védsky organista Erik Lundquist hra l
tieto diela: J. H. Roman: Slnfonla
cla Chleza D dur, L. Vlerne: Aria, Scherzo (zo 6. symfónie, op. 591. B. Ham·
braeus: Konštelácie
prvá verzia,
M. Rager: Introdukcia, pasacaglla a fúg a
e mol. Interpret hral v premyslene vo lených tempách, rytmicky vyrovnane. s
farebne premyslenou registráciou. Jeho
zásluhou sme spoznali at diela švé dskych autorov. Ved J. H. Roman je pova:lovaný za otca švédskej hudby, za•
tlal čo moderne orientovaný B. Habraeus patrf k súčasnosti švédskej hudby,
Lundqulst má velké technické dlspozf·
cie, ktoré doká~e plne podriadiť autorovým predstavám. Náročnú a neo by čar
ne rozw ernO skladbu Regera dokáza t
stmeliť v jednoliaty hudobný tok
presne diferencovaný a členený. Jeho
poňatie malo vnútorné napätie, vyznačovalo sa umeleckou poctivosťou a prepr·acovanosfou celku l detailov. Y po·
chopen! sklAdieb prevládala zdravá muzikalita, podporená Intelektom.
c eský organista Milan Šlecbta vzdal
dramaturgiou svojho programu poc·
tu Roku česket hudby. V programe uvte.
dol Toccatu a !Qgu a mol od B. M. Ce.r.
nohorského. Pastorálna prelúdium a fíi·
fu C dur od K. B. Koprlvu, Fantáziu
a fúgu d mol na smrt F. Mendelssohn a
Bartholdyho od K. Ptču a Nedelnú hudbu od P. Ebena. Kým diela starých majstrov boli poznačené po stránke lntet··
pretačnej určitým rytmickým nekfudom,
a chýbala 1m presnejš la artikuHicta, v
Nedetnej hudbe sa ukázal Stechta ako
ozajstný ma[ster organovej hry. Staveb·
ný nadhľad a muzlkantská dlsciplina mu
vytvárali pod rukami jednoliaty celok.
Spoluúčlnkujúclm sólistom
bol známv
tt·ubkár Miroslav Kejmar. I ked jeho
prejav bol miestami poznačen9 malými
technickými kazmi. jeho hra sa vvznc~
čovala lahodne znejúcou kantilénou.
M lodá lotyšská organistka Giedre Luk·
l aileovA
predviedla tieto d if'lcl:
G. Mufrat - Toccata, V. LUbeck - Prelúdium a fQga E dur, J. S. Bach - Tri
chorálové predohry, Toccata a fúga
F dur, E. Reubke - Sonáta c mol. Luk•
šalteová je nielen techn ický dokondle
vybavenou hrá čko u, no má zmysel olli·
ml! pre tempové diferencovanie a skvelú
pedálovú techniku. Všetky klady svojho
hráčskeho umenia dokonale demoostrovala v Reubkeho Sonáte c mol. Plne
vychádzala z notového záznamu a obohat1la autorov zúmer svojou skúsenosťou a praxou. Dokl\zala vytvorit pôsobivú artlkulélclu, čo treba oceniť o to
vtac, že v ostatnýcp skladbách proRramu zostala práve tejto oblast! dlžníč
kou. Podobne mohla väčšmi využiť reRistračné možnosti nástroja.
ápadonemecký
organista
Gilbe r t
Schneider bol sólistom štvrtého koncertu. V programe uviedol l. souátu
r mol op. 65 od F. Mendelssohna-Bartholdyho, Bachovu Passacagllu c mol a
Tri chorálové predohry, ako ar Regero.
vu Chorálovú fantáziu "Schoo leuchtet
der Morgenstern" . V jeho hre sme obdivovali zvukovú mnohostrannosť. pekné
frázovania fednotllvých tém, dýnam~ktl
diferenciá ciu a rýdzi· QrŔanov~ št91. ktorý .charakterizuje 1 vefkoleposť a, monumentalitu. Nalúčlnnejš! , hol· lnterpr~ "'
pomalých •čá sti a ch. Regl!itrácla . bala vo•
len á tak, a by 11Ynlkll ' jednotl1vé tém~
Zatial !!o Trt- chorálové • predoh rv • l)TIIU
~trukUiru p'ľfam výtv,arriej krá:;y, Passa~
caglta c mol bol a po2rtallellá. tempovotL
netedn otnos tou. ·V • Cb orálovej ťan tá z l t
dokumentoval Interpret šlrokú:štrelu ' v~
razových' prostriedkov a ovládmllie št~;
lu. Technickú stránJ<u teho h ry Pbs)u·
cháč nevnfma, .pnetože Je plne .v služr
bách obsahu diela.
a poslednom koncerte vystúpil to·
hannes Ernest Kiihlcr z NDR. ~ teho hre s a snúbia osobnostné č r ty s do·
kona lou technickou vybavenosf011 SpOsob. a~ým Interpretoval jeďn~tllvé, sklad by programu, bol lmponujúol ( j. L: KmQs
- Toccata 11 fúga · E dur · W, IA .• Muzart
- · Adag16 t mol a Allegi'O F du1',
· R. Zechlln - Pbtulky, M. Reger· - Tre!
tla ch orálová fantázia, op. 521. Opl!f
prlpomfname velké nástrojuvé . Črt~nle · !'l
spOsob, ktor9m Interpret od ll šu je jed not~
llvé pásma kontrapunktlck~ch hlasov.
Kohler h rá s kultivovanou d!ltJkot1 ooetlčnostl, pričom teh o tón je plilý a bevný. V závere lmprovtzoval na tém~ da~
né z obecenstva, čim svojsky ožlvtl startl trad!clu organových koncertov a demon~trova\ ve!ké ImproviZačné majstrov-
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Dňa 24. mája t. r. bol na PJ (Dtim wn~lcti) konc~r t.
STATNF./10 AKAD/; \1/(KC/10 RUSKt111u SPEV ACKE-HO
ZBORU A. A JURLOVA Dirigoval Junj UCTIOV,

N

Dr. Václav SM ET ACEK s prais l.:ým SOCR vystúpil dt1a
26. mája t. r. Sólistkou I.:OIICertu bola soviet ska violol!če
listka Karine GEORGTANOV A. ( K festiL·a' '•v ým poduja·
tiam tohtoročnej Pr o.ísk.e j j o.rt sa vrátime v budtícom čís111.).
~nlmky~ C,IK

J

stvo.

l.

CURJLLA

TVORBA
Hanuin O t b e ll o uzrel liO pätnástrofnom odstupe opia o prhne ne. Zaslúzllý ume1ec Jii:-1 Nem ,. 1: ek nalitudoval tento balet pdvodne s0 súbo·
r o m prazskfiho Národného divadla. V r6mci Roku českej hud·
lily ho u'fiedol zno'fu a obohatil ttm repertoár brnianskeho ba·
Jelu.

TADEÁS SALVA: Dobrý d en, moji
m ŕ t v i (pre sólo soprán a mutskJÍ zbor
•ta t~xt Milana Rli.fusa). .

tone netto divadelných rámp -

V súvislostt s pollvdnou premler ou sa llovonlo najmä o výk one Miroslava Kúru v úlohe Jaga, zatial i:o cfloreograficl.:á
koncepcia a ttOvý poltlad na moítwsti scénickelro stvárnenia
11eboli dostatočne vyzdv!Tmuté, T10ci boli výra;;né. Najzreliií
umc;olecký výk011 nového naštudovania odviedol Jozef Kubál c!.: - aj tentoraz bol Jago dominantou predstavenia. Olohu
Desdemony vytvorila s dávkou pohybovej Tmltúry a žensky
kra mej lyriky Jarmila Barttlková, ktorá zaznamenala v prieb~hu uplynulej sezóny výrazný umelecký rast. Prvý sólista
suboru Zden~l.: Hattzlovský je predurčený pre titulnú postavu svojím ZJavom Aj po technickej stránke odviedol úlohu
bez kazov. Jeho Othellovi však chýba dynamtcká expanzívnosť,
detailné premyslenie hereckého stvárnenia. Verím, fc premu~ra nebola bodkou za kotteén.rim tvarom úlohy.
menších
t1ioh upútala najmä Blanca Már ie Slezingerovej.
'>cértická výprava V ojtecha Stoflu bola pôsobivá a súčas•le
tíčelná, kost ým!! sólistov efektrlé. aj keď nie je Cahké spojiť
i ch repreze11tatwnost' s potrebami tartečrtostí. Zborové výja"y
ttajmä scéna v krčme - by získali nápadítejším oblečenim!
Othello reprezerttuje v československej baletnej literattíre

z

hodnotný ekvivalent Prokojíevovho Rómea a Júlie. V scénickom stvárnení zaslúžilého umelca Jii'ího Nemečka je to zaujímavé predstavenie, k čomu prispela v nemalej miere aj
pohybovo mimoriadne in~pirujúca hudba Jána Hanu~a.
ALICA PASTOROVÁ

v

spešné
,
~in .. Ie e on

,

ZIVOT lE LASKA

SnAd m!loktort opernA premiéra posledn~ch rokov
Yyvolala takt ~lv~ ohlas medzi d ivákmi, ako PORGY
A BESS od G. Gershwina (SND - 8. júna 1974). Neznamená to, :le mnohé predchádzajúce tlluly boH reallzačne menej úspešné
(Spomeňme napr. Vec Makropulos, alebo Ht·u o láske a smrti, čl stále rezonujúc!
l'fn z dielne umelcov našej prvej opernej scény: Bartókov Modrofťízov zaRJok ... ) V prtpade Gershwina vyvolal _záujem u~ s am ot n ~ ti ramat u r g 1 ck 9 č 1 n,
v naslch podmienkach priznajme - odvá:Zny, preto:Ze ole je denným chlebom našich divadiel uvádzať
o peru ovplyvnenú jazzom, resp. černošským folklórom.
Na druhej strane - s očakávantm sme sledovali vý,;ledok práce hosťujúcich lipských umelcov: režiséra
Gliotera Lohseho, scénografa Be rnharda Scbrotera a
kostymérky Christy Hahnovej. Pravda, atraktlvnosť jedného l druhého by znamenala málo, keby nepriniesla
l plody ako výsledok zrelého, proresloulilnosťou 1
skúsenosťou poznačeného vedenia umelcov zo strany
re~Lséra, ktorý sa opieral o lipské skúsenosll pri lnscerLovaní toho Istého titulu. Teda pozltfvny výsledok poslednej premiéry v sezóne je nie náhodným š ťastným
"ťahom", ale najmä výsledkom uváženého overovania
l>il na rôznych štýlových smerovanJach operného žónru.
Je to chvályhodné najmä PL'l porovnávrmf nln tak dávnej situácie, kedy operný súbor S"JD nebol v nfltoptimálnejšef situácii už al vzhlddom n11 priestorové
pQdr\lienky, záujem publika, sóllstlckú absenrlu, malé
kontakty so zahranlčlm .. atď., atď. Všetko so všetkým
suvlsf - niHien v minulosti, ale aj dnes. Ibaže v obrát enom pomere: konsolidácia tr.lesa, pocit zdravého sebavedomia, plné h!adlsko. moznosť konfrontácie s hosťujúcim! spevákmi, to všetko vytvára priestor pre nár očné umelecké člny. To platr at na Inscenáciu PORGY
A BESS. Oper11 zaznela nielen ako posledná premiéra,
11 le l ako posledné predstavenie sezóny. Skoda, lebo ver.
ký záujem obecenstva by sl žiadal aspoi1 päť reprfz
pred odchodom na - nesporne - zaslúžené divadelné
prázdniny ...
Nemáme možnosť porovnávať Inscenáciu lipskú a bratislavskú, no - zdá sa - , že obe sa nesú v podobnom
scénickom št}'le (viď fotografie v bulletine) a pravdepodobne l v rovnakej réžijne! koncepcii. Táto skutoč
nosť nemus1 byt na závadu, ak výsledkom te zrelý
i:ln - a ten te evidentný. GUnter Lohse - so spolupracovnfkml - sl vybral cestu divadelného realizmu:
m iera štylizácie te vymedzená hran icami prlbehu a prostredia. Teda - na javisku je 'Všetko nevyhnutne potrebné k tomu aby si divák predstavil nielen atmosféru
mestečka ChariP~ton a lP l biednej černošskeJ ulice Catfish Row, ktle s11 o•lolu·:ba ZlV·l lný príbeh trolice: Por

Marta Nll RM-lOVA a J •traJ 1/ :lu BANT v tilul11ých
P.OSta r!ír;h GersTncfLtorej op~ fJ ľ u1 flY a Bess.
in!m k~

Z. Hanzlovský ako Otltello a J. Bafinl.:ová ako Desdemona.
Snlmka: R. Sedláček

11.

~av.ra

Pod týmto názvom prlpravm
autori libreta Melánia Nemcová a Jur aj Clmbora nový premiérový program Poddukllanskeho ukrajinského ludového
súboru v Prešove. PohybovO
stránku pripravfll domáci choreografi I. Ctsárlk a }. Goga,
ako at hostia 1. Sefčfk, J. Butela a M. Puzanov. Hudobné
ílpravy k čfslam rob11! }. Pokorn~. M. Burgr, J. Cimbora,
T. Andrašovan, J. Pálka, J. Stelcer a !nL Ovad programu patrH pásmu, ktoré bolo venovd ·
né 30. v?ročlu SNP [Ivančo Po korn}' Ctsárlk ).' Boli v
ňom zastúpené všetky zložky
síl boru, pričom na !menej bola
zastťí.poná pohybová zto:lka nnfm!l v pomere k ostatným
tí~lnkujúcim.
Ideový
zámér
toh to pásma ml&rne protlrečll
dianiu na scéne. SNP poskytuJe dostatočné množstvo tnšpl
ráclo pre umelecké spracovanie rl.lznych tém a Jednoznač·
na Inšpiráciu. a tak nebolo po

Druhú časť večera možno nazvať
autorskou prezentáciou
dvojice Cisárik a Goga. Ak na
prvt1 časť več~ra možno vzniesť
určité profesionálne choreografické kritériá. nemožno to tvrtllť o druho! polovici premiéry.
Ak už pto[eslonálne teles'o sla·
ha po vlastných tvorlv9ch zdrojoch, malo by sl uvedomiť rl
zlko, ktoré podobné riešenie
prináša. Ľudový tanec v scé
nlckej podobe sl vyžaduJe dôvorníl znalost svojich princ!
pov a vyfadrovacfch prostried
kov. Plat! to ako pripomlen
ka k nasledujt1clm repertoára
vým člslam, k čomu treba ešte
prirátať aj · slabšiu lnteroretá
clu: ,,Regrúti~ (Pálka Go
ga ), ,.Naplsal ml milý" [Stel
zer
Goga),
,.Huculka"
(Burgr - ·Cisárlkl a závereč
ná. velmi problema liek á .. Vesn
llca" (Ctmbora - Cisártk 1.
Prezentácia'' speváckeho z bo
ru bola na premiérovom večP
re
nRJvyrovnanefšou
časťot•

Spevácky zbor PUĽS 11 originalrtymi banduraml.

trebné kumulova ť Povstanie s
tematikou oslobodenia republiky. "Pastier! na Polane" (Andrašovan Bu tola l te názov
ďalšieho
čtsta. Tu
sa žiada
zmeniť názov tanca v adekvátny
odraz
chor !fograilckého
spracovania. Skoda,' že choreograf nevyužil možnosti použitaj rekv12lfty a po výbornom
nástupe pre~lel do bežného
choreogra fického priemeru. Tu
platl stará dobrá zásada: me·
neJ znamená niekedy viac. " Perečko pre mllébo" (Andrašo·
van Sefčfk): rutinovane a
bez väčšieh ambfcl! pripravená c horeografia , v ktore! vystupujú tane čnice v prH1š odvážne štylizovaných goralských
kostýmoch. "Hopak" (Pokorný
Puzanov): nafvyrovnanetšla
choreogra fia po stránke kom·
pozlčnej i Interpretačne!, štýlovej a technickej, žánrovo
blfzka tradtclám PUĽS -u.

programu, a to po stránke vý
beru repertoáru, at lnterpretá
cle
(samozre jme, rešpektuje
možnos u te tto zlo:lky telesa 1
Pekné výkony tednotllv9ch só
listov, funkčné vvužitle Iudo
vých nástrojov (bandury, hell
gónky, sop!lkv. ústnej barma
nlky) podčlarkll r.elkove dob
rý dotem tetto času programu
Orchester urobil maximum to
ho, čo je momentálne možni>
- vzhladom na jeho obsadP
nie. Na záver vyslovfm konštl!
tovanie, že dramaturgická kon·
cepcla bola nétasná a odklonila sa v rea11ZáC11 od tvorivých
prlncfpov práce PUĽS-u (pričom podčla•·lmjem, že te to
ukrajinský ľudový súbor) a to
hlavne v špecifikácii pohybo
v?ch prostriedkov. Napriek to
mu premiéra c;plnila spol očen
s ko-politické ciele.
EMH. BARTKO

gy - Bess - Crown. Vymedzenie t oh to trojuholnlka
akokolvek Ich životné osudy nesll obsah opery - by
nebol dostačujúci pre atmosféru tohto opet·ného diela Gershwina. Zaľudnenie tavlska množstvom 1ndtnečnA
charakterizovaných postavičiek (Sporting Life ClarH,
Serena, Mária. Peter, jake, Robblns, Lily atď .) vvžadute
nielen kolektlv spevácky dobrých sólistov. no nuJml!
zmysel pre herecké dotváranie Ich v9stupov. 7.P sa 1o
GUnterovi Lohsemu podarilo, že podnietil chuf a podčiark ol dobré dlspozfcle v!lčšlny účinkujúcich fnezabudnutelná O. Hantikov6, J, Smy čk ovti vo vvp!ltýl:h partocb SRevnýcb, liomplexne náro čná postava Sereny v po.

JO. výročiu SNP bolo veno vcme rtemál o
skladieb .~lovenskýclt sklada tel ov. Medzi
dtclami. ktoré obdržali ocenenie v stíl'a ii, vypísanej k tejto významnej rtdalo stt. patrr 1 skladba .. Dobrý detl, moji
mŕtvi" pre sólo-soprá11 a mu::.ský 12 ca pella zbor od T. Salvu. Textovou predlohou je rovnomenná báseň Milana Rú fusa Salva si k svojej výpovedí zvolil
lyrick!i text. Báserí tvorí sled obraz ou,
spomienok. Dve strofy sú svojtm ob.mllom dosf odlišne. Prvá: V jaskym pa mäti svieti večne svetlo. l A z povaly
tam padá hviezdy prach. l I smrť má
zlaté v lasy, jak 1. nej vychádza, l od razu omladnutá ako dievčatko. l A tak~
mer pekná. . . l je metaforickým obrazom minulosti, spomienky na smrf. N1e
je to vša/.; smrť hrozná, desivá ..... m á .•
zlaté vlasy ... ako dievčatko ... a tak- ,
mer pekná".

Strofa druhá je obrazom reálnym, oó 4 ·
razom tichej krajiny, plnej hudby. flud ~
by smútku:

Krajina ak:o organ večerný , tam ,ticho hrm!. l Tenké klávesy
roličiek .
svietia. l A chorál, starý chorál l padá .
na lesy. l
rý

Záver básne tvorí jedinÍ/ verš: "!Dobdeň, moji mŕtvi!".

V Salvot•ej hudobnej realizácii nena"
chádzame podstatných zásahov do slov •
nej, ani do výZilamor:ej zložky bds•te.
Jeho hudobná reč opäf potvrdzuje ty.- ·
pícký skladateľský výraz: zborová zlof..ka skladby (podobne, ako ' v m11ohýcll
predchádzajúcich Sa?vových .~kladbách )
je traktova11á charakteristickým inštrumelltálnym poníma11ím.

Dobrý deň, moji mŕtvi je
bez vý razných tempovýcll
a dynamických zlomov. V jej vnútornom
členení je však možno nájst náznaky,
trojdielnosti, ktoré napovedá skôr text ,
než hudobné stvárnenie. Vedla ustred ..
•tého ver§a je lllavrlým uerbálnym mo.- '
tívom zborového partu molív pádu v básrti M. Rúfusa je, to ver š druhý a
predposledný. Zo slov: " ... tam padl\ ..... je vybudovaná prvá zborová plo·
ella, tvoriaca .rívod skladby. Ovod
značaje 1 dominujtícc melodwké a har moníck,S členenie lrllervaly čistej kvinty sú v polyfomtom toku zretelne
ríst1ednou staveb110u jednotkou. Salva
zasahuje do obsahovej zložky t ext11 do~t
svojrázne. najmä časovým rozčle11e11ítn
' ..,.... posledný verš l>ásne dáva .tesne za' ·
úvodné zbo,rové pásmo. Tým ilosah.uje
osobit.ri tičinok: poslucháč je veršom m ..
formovaný o vzťahu všetkých nasledov- .
•tých obrazov. Melo.~ tohto sopránot;élto •
.~óla je kantabilný. spočiatku akoby pre ..
rývaný osmtn'kovými pauzami mect::i slo .~·amt, neskôr plynule rozvíjaný nad zbo.- . .
rovými hlasmi. V sadzbe úvodu sa ob ..
javujú i ďalšie príznačné Salvove prvky:
polymetria zboru a sóla. Až nástupom
prvej .~trofy básne dochádza k tempové ...
mu zjed1wteniu partov. (K tempovému,
nie vlak rytmickému, kde autor bohato
využlva tak o.~tinátne rytmické figúry,
ako t evolučné rozvljanie v rámci kaž..,
rtého, relatívne samo.qtatnél!o ' zborového
hlasu tenory t bnsy sú členené po
štyri hlasy.)
Skladba:

jednočasfová,

•w·

Nóvum v Salvovej práci s textom zrta ..
mená slabikové členenie slov medzi jed ..
notlivé hlasy zboru, Skladatef nerobí
predel medzi strofami, ale posúva 1to o
dva ver~e ďalej. Tu dochádza i k prvé·
mu dynamickému zlomu. Po krátkom
sopránovom sóle - ., ... tam ticho hrmf ..." vyúst'ujúcom v glíssartdujú ..
com výkriku .,hrm!'', nastupuje opäť polymetrické pásmo, s charakteristickým
ostinát •tym modelom basov (využívajúc
jediné slovo
,.dievčatko").
Záve,.
skladby je charakterizovaný mohutniJm
chorálom - s opätovným uvede11ím posledného verša básne v sopráne. A nehol
by to Salva, aby st neodpustil trochrt
tembru: v kóde dtela zaznieva akoby
šepot minulosti, fukanie času - v zbore
~a objaví trikrát ::opakovaný houoren(/
rytmický model na hláskach t-k·t ·k·
-t-k . .. Skladba konci pietou. lyrir;kým '
pozdravom: ,.Dobrý deň, moji mŕtvi. w

VLASTA

ADAMCIAKOV4

dani A. Martvoňovej , herecky mimoriadne preprarovctl19
vetk9' Pllľt P. Gtibora v Sporting Llfovl) - to le snAd
najvllčšia devlza toho poctivej umeler.kcl prace. Vfllkým spolllpi'acovnlkom bol re~fsérovl náš chorno~raf
Boris '\lovlik. Rozh~bal nielen sólistický aparát, ale dokázul zrPálnlt l kolektfvne scény V "masových operárh " sme už oomHIV rezignovali na statické komentovuuiP zboru A tu ~a ukazalo. ~e nušl zboristi dokl\žu
nielen v9borne naštudovať nerahk~ a na kvant1tu bohatý part, ale navyše prejavia 1 zmysel prP. oriam choreografické stvárnenie Istých scén. Ak smP. dlliPľiiZ kon(~Qkr~~o.vanie

na 7. str.)

Here~ka

V Sofii

Gisela
Dayowá

ako doma ...
u dalosťo u , k eď sa
i tú dil hlás ia bývali
abso lventi ilkoly. Vracajú sa domov nap lneni novými dojmami. Podobnú udalos t zažili oa b ratislavskOiD Konzerva ·
t óriu pri ná vll teve dvocb nedá vnych ab·
solveot ov: s p eváka Vladislava Zá pražného a huslistu Antona Si.kutu ktor! mo·
m entá ln e IHudujú v Sof ii. V ' sodalisll c·
k ýc h iltátoch , teda uj u nás, vyrástol
'V posledno m obdo bi rad vynikajúcich h ud obnýc h u čllfllť vyšlliebo typu. Min ister·
s tvo š k olstva SSR - v s nahe zabezpeči(
kva litných interpretov pre domáci k oncer tn Sŕ život vysiela na jlepliích absol·
v entov k oozervat6ri( na ďa l liie itúdlá do
zahran ičia . Je to jedna z [oriem k on frontá cie nášho hudob né ho likols tva so za .
hranl člm. Ta k pokraču j ú litudenti vo
svo jom odbore v ZSSR, v Maďa rsk u , v
Pofsku , v Bulharsku a Inde. Samozre j·
me, že verej no s ť, ktorá vynaklad á vel ké
lina nl:né p rost ried k y na i ch vzdelanie,
p rávom oča k á va, že po ná vrate p oda jft
kvali tné v ýkony. Studenti neprlchá dza jft
d om()V iba n a n áviitevu, a le prldu sa 1
p oradiť s o svoj hni bývalými p edagógmi.
P ri tejto prlležilosli s me sa dozvede ll
i n form ácie o !lkole, n a ktorej lltudujú,
11 Ich práci a ďal šieh plá noc h:

Je vi dy radostnou

p o č as za hr anič n ých

SorlJské Konzervatórium te v vso·
k ou školou. Bolo založené v roku 1912
- ako súkromná hudobná ustanovizell
pre arlstokrallckú a buržoáznu mládož.
V r. 1921 školu poštátnll! a odvtedy te
najvyššou Inštitúciou pre vSŕchovu hu·
dobnSŕch umel cov v Bulharsku. Pri zakladani a výstavbe školy, ako 1 bulharskéh o hudobného, divadelného a výtvarného života vôbec, mali veYký podiel at
česk! umelci. Niektor! tu pôsobia ako
pedagógovia podnes napr. nár. umelky·
ňa pror. Panka Pellšeková (uči klavlr·
nu hru) , či prof. Karel Starý (uči hru
n a lesný roh). Mnoh! známi bulharskl
výkonn! umelci, skladatelia, režiséri, hu·
dobnl vedel, žurnallsti nadobudli širšie
hudobné vzdelanie v Prahe, v Brne, v
Bratislave. V Bulharsku te prudký vzrast
umeleckého-hudobného školstva 1 ml·
mo hlavného mesta. Na sofijskúm Kon·
zervatórlu na začiatku študovalo Iba 50
d omácich pos lucháčov. Dnes - 1300: z
rôznych kraJin sveta (ZSSR, USA, Kanada, Francúzsko, juhoslávia, Argentina,
CSSR, Kuba, Vietnam, Etiópia atď.).
Pravda, škola sa nerozrástla Iba počtom
študujúcich, ale l vysokou umeleckou
ť\rov11ou. VeYký kvantitat!vny a kvalita·
tlvny vzrast nastal po druhej svetovej
vojne. V roku 1954 bolo Ko11Zérvatórtum
v Sofii zreorganlzované. Utvorili sa tri
fakulty: l. teoretlcko-kompozičná a di·
rigentská; 2. inštrumentálna; 3. vokálna.
Reorganizácia priniesla zlepšenie
v
učebnom pláne 1 v pedagogickej praxi.
Pedagógovia InštrumentálneJ fakulty sa
o pierajft o výsledky sovietskej školy, kým
v okálna fakulta buduje na tradičnýc h

V ladislav Zápraíný študuje spev u zas!.
umelkyne prof. Blagosvety Kamobatlovovej v Sofii.

poznatkoch talianskeho bel canta. V ro·
ku 1964 vzni klo pr! vo kál nej f a kulte
!;kolské oper né divadlo (podobné maj ll
v Brne na JAMU). Tu s l budt1cl s ólisti
osvojuft1 prednes viacerých operných
slohov. Od roku 1955 má sofijské Konzervatóri um p rofesionáln y k omorný zbor
a sy mfonic ký orch ester. V r. 1958 otvo·
rlli pri Inštrumentál nej a vokáln e j fa·
kulte špeciálne dvojročné štúdium s po·
bočkou v Plovdive, kde je Hudobno-pedagogická fa ku lta. Ako sa prejavu te aktivita školy v hu dobnom živote? V prá·
cl študentov, ktor! pod vedenlm pedagógov porladajt1 ročn e 150- 200 koncertov. väčšinou v koncertnej sieni Kon·
zervatórla. VIac ako 300 absolventov
školy je laureátmi med zinárodn9ch sú ťa.
ži a festi valov. Mnoh! ma jú vysoké ti·
tulv zaslúžilých a nár odných umelcov.
In! sú pedagógmi v Sofii, vo Varne. v
Ruse, v Plovdive atd . Zo Slovenska štu·
duju v Sofii - okre m n ás - Soi\a Kassayová. absolventka bratislavského Konzervatória (spev). E. Rothová (spev] a
Stefan Demeter z košického Konzer va·
tória. V tomto škols kom r oku končia
štúdium diplomovými práca mi a koncertom. Všetci sa snažlme propago va ť st1·
časnú slovenskú hudobnú tvorbu, ale
ľutuj e me. že často stroskotá me na ne·
dos tatkoch hudobnej li tera túry. Našo
veľvyslanectvo sa o nás s t ará priklad·
ne. Ceskoslovenské kultúrne stredisko
nám poskytuje sálu na koncertné a šttí·
d!Jné etela. Knižnica slúži na nadväzova·
nia kontaktov s domaclmt kn lžoyml vydaniami. Ceskoslovens ký klub. kde tiež
vystupujeme, pr ibližuje domáce prostre.
die, tobôž ked tu zneJú naše diela. Ako
srne už spomlna ll, n ové diela sloven·
ských au torov by nám pomohll v účin·
nejšef propagácii naše t hudby, k torá 1e
dosť neznáma bulharskému obecenstvu.
Zaznamen al: S. HOZA

- komUka

-

V máji t. r . oslavovala významná
osob11ost nemeckej k ult úry šansolller ka Cisela Mayová okrúhle na rodelliny. Je t o dôvod, aby sme ju podrobnej šie predstavili aj našim čitate
Com:
Jej pn,ou veCkou úlohou vo sveto::ná JII Orl l Berlínsk om ensemblt bol<l Ma·
dame Cabetová v Brechtových Dňoch
komúny. V tejto postave ukázala to, čo
z •tej r obi veľkú umelkyňu: preci:mu,
detailnú prácu a jasnú konce pciu postavy . Nie je celkom správne, ak sa jej
k ar i ér a v oblastt šansónu označuje za
drul1oradú. Je tba pri rodzeným pokr ačova/11m je j hereckého majst r ovst va. Zaémala sporad ickými speváckymi výkonmi na javi sku. Neskôr sa zoznámila s
piesrlami v Brechtových hrách, k u ktor ým plsal hudbr1 H. Etsler .
Ak pov1eme. ::e Gisela Mayová svoj e
obecenst vo fascimlje. me fe t o prehnané
t vrde nie. Poslttcháč sa dá od rtej ochot tle viest, cít i s riou, m ysl í, milu je, nenávidí a prezí va drobné príbehy, ktoré
umelkyňa nenapodobitetným spôsobom
,.vyrozpráva" v piesňac h. Večery na koncer toch G. Mayovej dokazujú, že s pe váč
ka st oji pevne na rtašej zemi. Základom
j ej ume11ia je angažovanos ť. D ruhým
atribút om je v ečný nepokoj - nie však
ner vozita. Us ta v ične pochybuje o dosialmut(Jc1t výsledkoch a ~naží sa náj sť
naJvOhodnejší spôsob r eprodukcie. A ni
pri speve neprestáva by t herečkou. Jej
osobnost treba vidiet, aby sme precítil i
nielen bojovnú spe váčku, no t jedno-

Zo

Cisela M A YOV A vystúpila dňa 19. mája
t . r . v Prahe na matiné politického šansónu na te xty 8 Brechta. K oncert bol
Snfmka : CTK
v r ámci Pražskej jari.
d uchú, niekedy ubolenú, Inok ed y zasa
kom ickú ženu. K olegovia o nej hovoria,
že ovll2da v umeni v§et ko. l keď to všet ..
ko neplatí dosl ova, t áto herečka a spe4
váčka dok áže prednies! mrtoho jedineč 4
nčho zo život a našich súč asníkov.
( P odľa

zal,•raničia

Festival Parlžska budobn ~ far sa obmedzil takmer v ý l uč ne na mon umentálne s kla d by sta.
r ých fo riem (ora tóri um ,
ka n tá ta). Na otváracom
koncer te odovzdali cenu
A. !Io110ggera po!ském u
sk ladatelovl Tade uszov!
Ba lrdovl a Francúzovi
Cla udovl Bal lffo vl.
GRAND PRIX n a Medzi·
národn ej
sk lad atels l< ~j
sútažl k n l e2a ťa monackého zis ka! krakovský
sklada ter, laureát mno.
h9ch zahran1čn ýcb s cé n
Jullusz Lucl uk 1 to z11
s klad bu Portralts Jyrl·
qu es pre mezzosoprán,
dvoje husi!, v iolončelo 1
k lo vlr na texty polských
básnikov.
Toh toro č n ý
konkurz bol venovuný
výl uč n e
komorne! bud·
be.

Na scéne lyonsk e j opa·
r y uviedli d ielo mladého
francúzs keho skladate ra
Georgesa Apergh lsa ..Ja·
kub Fa talisti! a teho
pán". Autoro m libreta.
ktor é sa opiera o slávne
dielo Di derota, je sá m
sklada tel. Ka žd o ú lohu
lnter pretujó dvata herci:
spevák a čino h erec. Na
!>Céne sa poh ybujú stlčns·
ne, k ým dial óg a spev
sa navzá Jom prepltetaltt.
Sl ávna sopranistka Ma.
ria Callasová sa po tak·
mer dsmlch rokoch vrá ·
tlla na scén u. V súčH'>·
n osti podnl k6 umelerké
turn é so známym teno·
r lstom Giuseppe dl Ste.
ra nom. Americká vereJn ost prijala umelkyltu s
n adšenfm.

Jarosla v Meier

Concerti grossi
z Budapešti
v di'loch 12. -16. mája 1974
usporiadalo "Medzinárodné h udobné stredisko" (spolu s Maďa rsko u televlziou l v budapeštianskom hoteli Olympic tele·
vlzny screenlng - ktorého té·
mou bola !:.tará hudba (Early
Music on the Screen ). Očas f
vsetkých európskych televfz.
n ych s tanic zaručovala tomuto
podu Jatiu vysokú úroveň. Pri·
spevky boli teda obmedzené a
pevne sa držali reglamentu,
ktorý určoval priestor od tednohlasu - až po Johanna Sebasllana Bacha. Celkove sa dá
hovoriť o .,velkých zápasoch·'.
ktoré podstúpili európske televrzne s tanice - vrátane Bratis lavy: niekedy s rizikom, Ino.
kedy s priemernou úrovňou,
málokedy vš11k s vynikajúcou
urovl'lou.
Producenti a šéfovia hudob·
ných
programov európskych
tcleviznych stanic sa zhodujú
v názore, že hudba starých mat·
strov ovláda city poslucháčov
viac, ako hociktorá Iná, čo prišla po neJ. (Plati to al pre tzv.
.,pop music", ktore! kulmlnač ·
n ý bod pt•ežlli pos lucháči pred
viac ako desiatimi rokmi! l Ako
teda uvádzať starú hudbu v te·
Jevlzli? Ako 1u predo str ieť dl·
vákovl, ktorý tu doposlaY po.
čúval z rozhlasu. z gramoplat·
ne, alebo v koncertneJ sien!?
Inscenovať? Neinscenovať? To
b oli otázky, o ktorých sa hovo.
rtlo denne. O tom, !!t táto hud-

ba má byť reallzovan6 na sta· ~
rých nás tro joch, sa však ne·
zm!enll nikto. Odpoveď je však •
jednoznačná : bol som prekva·
pený, akými cennými nástrojmi
d isponuJú sú bory s tareJ hudby
z Varšavy, z Budapešti, z Prahy, alebo z Berlina. Spomlnul
som naše "collegta" a "came.
raty", ktoré sice majú hlstorlc.
ké názvy, ale nie nástroje. V
tomto smere by sme mali uro·
bit všetko, aby náš bohatý hudobný odkaz zaznel v pOvodn e!
kráse.
Za vynikajúce diela, k toré
som vide l, pova žu tem prlspav·
ky SWF Baden Baden: .,Il Com·
batllmendo dl Tancredl et Clo
rlnda" od Claudia Monteverdi
h o a TV !11m BBC "Koncert u
Dolmetschovcov". V prvom prlpade sa neJedná Iba o televfz.
nu opernú Inscenáciu, režisér
tu ukázal ovela viac. Sledovali
s me fragment z Monteverdlho
života, od jeho prlchodu do
Benátok. cez volbu za rladltefa
hudby v chráme sv. Marka, aJ.
chymlstlckú vášet\ v k tore t do·
siahol dokonca hod n osť magistra, bol s lnkvlzlclou, ktorá od·
súdila jeho syna, až po Jmm po·
zfclu opier "Orfeus" , "Popaea"
a "Tanct·eda". Program Bad en
Badenu bol vysoko h odnotený
po všetkých s tránkach. Reali zácia v benátskych Interiéroch
a exteriéroch sl Is te vyžiada la
vysoké finančné náklady, kto·
ré sa však zá(.)adonemecket te·

Mus ik und Gesellschaft: - mc- )

.

\

Ukáika z Vietor isovho k ódexu (majetok bucúzpeitiGiu k ej St4tnej
kniinice ).

levlzii zrejme rentujú. Bl!ltský
príspevok "Koncert u Do lmet·
scbovcov" bol čo do ná kladov
lacnejši. Filmový dok ument o
londýnske! rodine Dolmetsch ov.
cov bol vzornou ukážkou s pon·
tán neh o muzlclrova nlo n a starých nástro joch. Zaklad atelom
dolmetschovskel ,.dynas tie" bol
Arnold Dolmetscb (1858-1940).
ktorý z takmer p!lťdeslatč l e n 
net rodiny zostavil nlekof ko sú·
borov pre pestovan ie starel
h udby. jeho vnukovla a pr.a·

vnukovll dodnes ~tr i a s lávu
svo jh o rodu p0 celom Anallc·
ku.
pozoruhodné
Medzi velmi
programy zaradujem prlspevkv
d r uhého západonemeckého pro.
" Rapresentatlone
dl
g ramu :
Anlma e dl Corpo", d'alet pri·
s pevok Svéds ke j televlzle: " Up.
sa la Players" a n 4padltf beo·
gradský prlspevok "Fresca vl·
va". Oratórium Emilia de Cavaller!ho vzniklo okolo roku
1600. ZAslubou nedllvno zosn u-

..

-

V Parlžl zo mrel 8 2-ro čn1
francúzs ky h uslista a dl·
rlgent
Gaston
Pou let,
ktorý bol aktlvnou po·
stavou francúzske h o hu•
dobného života. Bol nte·
len sólistom, ale založil
1 kvarteto, k toré bo lo
zn6me v medzivoj novo m
obdobi
ako Pou letovo
kvarteto takmer v celel
Eu t·ó pe.
Bo l osobný m
priateľom Marcela Prous·
ta.
VIedenská Státna opera
uvádza fanáčkovu Kálu
Kabanovú v réži i !lp·
ského joachima Herza .
Pr&d premiérou uve rP.1·
nilo Volkssllmme rozho·
vor s rP.žlsérom o p rl pra·
vovanet inscenáCII.
r.
Herz vyzdvihol naJmä
hudobné a morálne hod noty diela. Hudobne na·
!>ludoval Káťu Kabanovú
János Kulka.

tého sa lzbugského dir igen ta a
h udobného bádatera Bern harda
Pc~umgartnera bolo toto dielo
znovu oživené a s úspechom
tnscenovaJ1é v rámci Sa lzbur·
ského festival u. Inštrumentári a
te neobvyklá . Okrem sól, dvoch
zbor ov predpísal Paumgartner
tedno kompletné pôvodné In·
~trumentá r ium.
dva pozlllvv,
!eden portatlv a organ. Ai te·
levtzne spracovanie diela ma lo
v Budapeš ti mimoriadny ob las.
Vtipným a veselým pro.c;:ramu m
hola snlmka druhého švéds~e·
ho programu: ,,Upsal a Plaver!:.".
tuden ti upsalsket untven ltv
hrajú diela starých majstrov na
originálne nástroJe a okn>m
hrania hovoria o ln!ítrumen·
toch , na ktorých bratú. Divák
sa dozvie podstatné tnrormá r:le
ll ! o ma Jstr och renesanc ie a
b11roka. Progt·a m nema l komen tár mimo obr11z, bol bez televlzne ho hlásatera, či m zlsklll
na
prirod zenosti.
Pozorn o'lt
úč a stn ik ov screening u vyvola l
at prfspevok tuhoslovans kr. f televlzle: ,,Fresca v iva", ktorý
Pl'Odvledli zástuy covla beograd ského štúd ia. Skoda, že vvn l·
kajOcl námet ne bol už ta k vvnlka tOco rea lizovaný. Z ve l kého množstva Ikon a t resiek juhoslovansk9ch mOzef a kos tolov s l scenáris ta vybral obrazv,
ktoré dáva jú možnos t hudobné·
ho a choreogra flc kého lnsceno·
vani a.
Ceskos lovenská televfzll Brft.
tlslava pr edviedla na screening u televízny tllm " Chorea amore", ktorého hudobný podk lad
tvoria t ane č né sklad by Vleto·
rlsovbo kódexu. Inštrumen t6 cla
a realizácia Miroslava Venhodu, choreogra fia, kamera a celkové stvárnenie bolo vys oko
hodn otené vše t k~ml účas t nfkml
screenin gu.
JAROSLAV MElil

Pred premiérou
Poddu kllans k y u kra Unský fusúbor z Prešova, vyznamenaný titu lom Za zásluhy o
výs tavbu, pt•edstavll s a 5. m á la
t. r. novým pr emiérovým pr og ramom, venovaným 30. výroč i u SNP. Pred koncerto m sme
sa obr6tlll s o tázkoml na umelec k9ch ved(tcich telesa, ktor(
sO vo svoJich funkciách krátk u dobu, a to po odch ode dl horoč neJ ved Ocef u meleck e! osobnosti PUI:S-u - choreografky
Melánie Nomcovef. Prvý nám
o dpovedal ume lecký ved úci a
d ramaturg súboru Jura j Clmbnn , n osl tor . vyznamenania Za
vynika Júcu prácu. Súdruh Clm·
bor a s a venu ro fednak urácl
kompozitneJ. alo l výskumne!
a ma todlckoJ:
Akl proiJramy pripravi la dr aJIJaturaia Yélbo a6boru na t6 to aea6nu 1 • aktmi pr oblémami 11 musf vyrov nať vAl atlbor 1 orchester v nalblllief
•obe?
p rvým koncertom fe colosúborový program plesni a
ta ncov .,Zivot fe lásk a", k tor9
sm e venovali 30. v ý ro či u SNP.

PUľ.S-u

J UR AJ CI MBOR A.

Sku plnov9 program, zostavený
z tancov, sólových speváckych
výstupov i člsc l orchestrálnych,
ktor é spáJa vtipné konferenclérsko slovo, sa nazýva .,Veselo s úsmevom". Oa lo f s me
pr lpravlll estrádny program zo-

Osvetový ústav v Bratislave fo uZ pli (
r okov porladatelom Národného festivalu
detského a m ládožnlckeho zbor ového
s pevu. Prvý roč n lk bol v Levoči, druhý
v Ztllne a od r oku ! 972 sa ufall tohto
podu fatl a ako spoluuspor lada tella a or 811 Dizátorl predovlletkým pracovnlcl Kult úr neho a s p o l očon'lkéh o strediska v Ružomberku, ale af ONV a OOS v Liptov·
s kom Mikuláši.
Rozras ta tilcl sa poče t de ts kých a mlá·
d ežnfe kych z borov nastolil pofledavku.
rozdellf tieto d vo vekové kategórie a ve.
no v11ť Im každý druhý rok - samos tatné pod ujatie. A tak sa v minulom
roku u s kuto čnil p rvýkrát fcstivdl m lá·
de! nlckych s peváckych zborov. Te nto
r ok patr il !lakom ZOS.
Národného fes tivalu v Ružomberku,
k torý bol v dnoch 24.-26. máta 1974,
• • z tlč a tn iJo 8 speváckych kolektívov
( vf dy dva na flo pSi o z každého kra ta )
Pos lanlm festivalu te vios f zborv k
c lelavedomet práci. Pr eto v sOťažn om
p8 tnás fmln11tovom bloku te zahr nutá ol
povlnn6 s kladba. V roku 30. v9ro č l a SIO·
venského ná r odnéh o povstan ia to bola
tedna z má la nových s kladieb pre dets ké zbory - .,SIA vln w. od Alfréda Zema.
no vs kéh o ( Slove nský hudobn f fond ud eItl ples ni cenu v ll. ročnl ku súfa!e na
a nsa ~ovanú plest'1ovú
tvorbu) . Ide o
skladbu po s tránke výr azove! l kompo·
z lčn el dosf ná ro čnil. Cez ňu sa doku·

mentovala narasta fú Ca odborná fun d o·
vanosť a umelecká úro v eň z bormaJstrov.
Prá co s detskými spevácky mi zborm i s a
čim ďale ! tým viac uflm afú žen y, v!ltšl·
nou absolventky hudobne! v 9chovy na
pedagogických fa kultllch. Femin izácia fe
teda l tu na postupo o medzi Osmlml
dir igentom! ( 3 muži a 5 ž Ion l z(s ka il
dve výrazné trorero súbo r y n o če le so
ženami. Cen u za u melecky na fhodn o tuetllf výkon ziska! De ts k 9 spevácky zbor
.,MAJ" zo ZOS Prešov. Kú pelná ul. s d l·
rlgen tkou Evo u Za cha rovou, ktoreJ odborná porota ( B. Vala!lfan - predseda,
A. Buranovs ký, J. Kloc há ň , J. Po točá r,
A. Zemonovský) ude lila at čes t né uznanie za zvlášť výrazný dirigen ts ký výkon.
Cenu za naflepšlu Inter pr etáciu povln·
ne 1 skladby Detský speváck y zbor pri
ZOS Hltny V, Zlllna s dirig entkou
Annou Po ltakovou. Oalšle cen y zlskall:
DSZ Zornička pri ODPMKG s d irigentom
Bohušom B lčo nom Ce nu za téma ti cký
nafhodnotnefš l progra m k 30. v ý r oč i u
SNP, DSZ pri ZOS Bole raz s d ir igentom
Ladislavo m Welsserom Cen u zo dlh o roč·
nú výr aznú koncertnú č i nn os t o navvšo L. Wolsser - Cestné u znanie za h udo bno-pedagogickú činn os t, DSZ X. ZOS
Trnava P1ednádratle s d irigentkou
VIerou Kudrlovou uznanie za n afle pšlu
lntorpt•otácl u s kladby zo spr iate lených
krafln . Diplomy za u časť zfskall DSZ Od·
borllr ik prt Dome odborov v Zillne 1
dirigentom Zlatoňom Bablkom, DSZ Pr·
vos lenka pri ZOS Ru!ová dolina s dirigentkou Terezou R u!l čk ovou a DSZ Stávl k pr i ĽSU Kollce s dirigentkou Jilllou
Ráczovou.
V r e pertoári ndlch zborov sa prlro·
dzene uplatnilo aktuálne Ideové zame r il·
n ie. Všeobecne sa vlak výber skladieb
čas to o pakufe a z m ien slovens kých au·

.,
Spoločná

súfai Cs. rozhlasu,
časopisu Rozhlas a HŽ

,

Tri otázky pre vas
Správne odpovede na ot4zky lode·
nástef tasil súfa!ného cyklu, vystelan e l 6. 11 9. funa t. r.:
1. Blúd iaci llolandau. 2. Claude
De bussy. 3. lko la J Rlm:.klf·Korsakov.
Mená výhercov ll. silťažného kola: dlhohraJúce platne zlskava jú: Igor
Mráz. Cuk rová 2/C, 801 OO Bratislava,
Ma rgita Mišl!ková, Velká okružné l ,
010 Ol Zl lln o. J11romtr Loub. Horná 34,
974 OO Bansk ll Bystrica a I:ubomtra
Koščáto vá, 951 42 Zbeh y 112, okres
~Hra. Vecnú prémiu časopis u Rozhlas v cone Kčs 100,- zlskal Jú li us
7.llko. Domllnovskl! 46, 031 Ol Llptov~oký Mikuláš.
Pre výh er cov le pripraven9 koncert na želan ie, k torý odzn ie l . fúla
0 20,00 h od. n8 stanici Bratis la va.
Okrem toho dostanu polročné predplatné čas opi su Hudobn9 živo t.

Hudobný iivot
Kupón 12

...

stavent z plesní rOznelio U n·
ru pod titulom ,,MelOdle Kar·
pa t". Má me nacvičený a t v9·
chovný koncert, zos tavený z
diel s vetov9ch a domácich kta.
s lkov operneJ tvor by, v ktor om ú č in ku fú sO !Isti spevácke·
ho zboru. Oderkový program
plni úč el menJieho celku pre
rôzne spoločenské podufatl d.
Namiesto vll čšleho lnštrumentačného aparátu tvor( spr ievod
harmonika. No a napokon pr ipravuJeme u vedenie u kraUnsket klas icke J oper y Hulata Artemovského ,.Záporo!ec za DunaJom". Na druhO časf o tázky
by s om povedal tol ko : spevácky zbor trpl nedos tatkom kva·
lltných s peváckych posli a pre! lva genera čný prob lém. Bolo
by treba tú to zlo! ku te da r ozšlrlf - u! af pre to, že v na~ om dramatu rgickom pláne sa
s ňo u počfto vo valkom rozsahu. Zbormafst.;amt sO M. Burl!er a P. Vasil. V orch estri, ktor ého dir igentom te J. Po ko r n9.
chýba velké mno!stvo nás trolov, čo má za následok zmen-

d ov~

Mladosf
v Ružomberku

lenle avuk ovtcli m otnosU a f a·
rebnoaU t elesa .

014zky 12. sO ť a! net r e l6cle, ktoré
sa vysielala 20. 6. o 15,20 hod. na
stanici Devin a 23. 6. o 15,20 hod. n a
stanici Bratis lava. Relá ci u s me veno.
vall dielom, 1nšplr o van9m rodným
krajom, vlas tou.
l . Ako sa volá známa predohra Antonlna Dvoráka, ktorá 1e osl avou
sk ladotofo ve f d om ovin y ?
2. Uveďte názov komo rne! Q.k ladby
Bedi'lcha Smetan u, ktor O autor pfsal
pr e husle a klavlr 8 ktor á vyfadrufo
umelcov hlboký vz ťa h k rodnému k'r a·
ju!
3. Ako sa volá vokálna kompozt·
cla Bohuslava Mar tinO, v ktoreJ autor
spomlna na s voJ domov, ospevu je
krásu čes ke ! prfrody a hudobné tra ·
dlcie l>VOJhO ludu ?

Kod!e Ide o pos lednú čas f sll ťa!né ho cyklu.
prosfmc, aby sto k vOII záve rečn ému vyhodno ·
tenlu odoslali svoJe odpovede čo na trýchlet!Ht.L
Skrátený tormln Je ten tor az d o 27, !tina t. r.
plaU dátum poštoveJ poči atky. OdpovedP
posielaJte ns adresu: Cs. ROZHLAS. REDAK·
CIA SYMFONICKEJ, KOMORNF. J A OPER NE!
HU DBY, ZOCHOVA 3, 89711 BRATISLAVA. hos.
lo ,.Tri otázky pre vás". Nezabudn ite pr tplsa t
názov svofe l obfObenet s kla dby a naleplf ku·
pón z Ht.

Novtm vedúcim baletu a 1ch o choreografom s a s tal Iva n
Ctaarik, Záslúžilý pra covnlk
kultilr y. Za č al pOs oblf a k o tanečnf k (v r. 1948) v UkraJinskom d ivadle, s menšou prestávkou pokra č ov a l v činno s ti
v PUCS-e ( a! do r. 1973), a to
ako tanečnlk a asistent c horeografky:
AU a6 val e plá ny • l livlsIMU a a b tupom do laakcle Ye•
dt•llo baletu PU ĽS ?
ak olko po odchode M. Nemcover ne bolo dostatok skOsentch umelec kých p racovnikov, r le!lllo sa o bsadenie funkcii v balete vyu!ltlm vlas tn9ch
s il. Okrem m ňa tak nastOpll
na post pedagóga a ch oreogr a.
f a s úbor u Jurat Goga, dlhoroč
n9 tancčnl k Ukra!lnského s úboru plesni a ta n cov, SI:UK -u,
VUS-u a ba letných s úborov v
Brne, v Ko~ l cl ach a v Prahe.
Z rOznych p rfč l n odl!llo z
PUCS·u 10 t a n eč n l kov. Teda prvou tilohou bolo, do plnlf sObor
tak, aby úroveň n eklesla pod
známe niveau. Myslfm sl. !e sa
nám poda r ilo š ť astlivo vyri eši ť
te nto problé m mladými per-

N

to rov sl1 na ftrekven tovanefšle M. Novák (lebo novinka .,Vďa ka, u fo portl·
zán" zaznela v spoloč no m speve no záve r g ala-koncertu) , O. F'r a nclscl
a
A. Zemanovs k9. Ked uvéžlme. !e slovenske! zborovet tvorbe sa venufe rad s kladaterov, vyvs táva otáz ka, čl k n et na!le sObory. nafmll mimobratislavs ké, ma·
fú v d os tatočne J mier e prls tup. Plsomné resumé poroty sa dotýka drama tur·
gle zúčastnených zborov t9m lto slovaml: ,.V dramaturgii vid ief s na hu, s lahat
po 16ča1ne1 tvorbe, aameranel k 30. vf·
ročlu SNP 1 oslobodealu vlasti. Ukn uJe 11 tlak nedos tatok p ihodneJ alonnakel
tyorby, či aiJoallsuje o utnost YJPIIOYaf
a6fale - 1 prihliadnutim na 1trednf a
.•Jipelf stupeil oblla!n oati, ktor6 by boll 1 tematickej oblasti sQI!asného d etsk6ho neta, p odobne, ako te to ' l!es k el
t•orbe, ktor6 aa stfall bola boha to za·
1t6pen6."
Kolko te teda literatúry? Domn ievame s a, f e nemO!e byt nikdy dos f !Ite·
ra túry texto vo. ar hudobne blfzket dneš·
ným deťom. Po če t, al umelecká ú rov eň
detsk9ch spevác kych zborov na Slovon·

Dramaturgia Klelst-The .
a ter z Frankfurtu nad
Odrou preJavil a záu Jem o
novO d etskil operu Tlbo·
ra F re~ u .,Martin a s lnko ", ktore! premiéru pri·
pravu te SND v budúce!
sezóne.
Národný umelec Alexan der Moyzes d o kon č il nové dielo - Musica Istropolita na pre sláči kový
o r chester. Venoval ho 20.
výroč iu založen ia Slovenského hudobného fondu.
Podobné venovanie fig u .
rule v poslednom zbor e
národného umelca Jána
Cikkera
,.Vlha,
vlh a,
pekn t vták".
Di'ia 5. Vl. 1974 bola v
Klube s kladatelov SHF
preh r 6vka diel na tmladšet s klad atelske l gen erác ie (1. Dibáka, H. Doma nského, V. Bokesa a
J. Podprockého) . Uvied la
fu prednáš kou D. Ková·
l'ová. Autori tie! ko·
mentova ll svote diela .
Vera sa tiež d lskutovolo
o problematike Ich genera č ného
es tetického
prog ram u a lnd lvlduál ·
nych š týlových znakoch
k o!déh o zvlášť.
Na

zúver prehrllvkovot
HIS v l. polroku 1974 programute sa
prebrávka a d iskus ia o
d ielach. odmenených v
sú ťa ž! SHF o CHF k 30.
v9roč l u SNP ( Martlnčll k,
Nová k l a r etrospektfvna
prehrávka diel. odmene ných cena mi SHF v ro·
koch 1963-1973.
č innosti

tecbet ckych pr1čin uvorejtau,eme ' tomto čfs le bfaov6 ot6sky oa 7. str. H!.
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spektfvnyml kádr ami. Ale e§te
stálo zostávalO velké rezervy
v kvantite l v kvalito práce.
Mysllm na fmll na z a bezpe če nie
pr a videlneJ výchovy tan eč nlkov
a prťsun profesioná lnych ch o·
r Aogr afov l pedagógov - čl u!
o ko h ost!, ale bo v9chovou z
vlas tných radov v odbornom
š kolstve. Naša zlo! ka sl perspektfvne vytýčila vytvorit l
samos t atn9 ta n e čn9 koncert.

E. BARTKO

sku potešltelne ras tie a n iet pochýb o
tom, !o cez tOto oblast s a dá výrazne
prenika ť do povedomia ná roda, nehovo·
r lac o vých ove vnť m a v é ho p oslucháčske
ho zázemia p r e konzu m umelecky b od·
notnef hudby.
To hto roč n 9 festival v Ružomberku z(S•
k al na lesku at tič a s fou dvoch hosfufd•
clch sOborov: Jlrkovského d etského zbo·
ru z CSR s dirigentom Jaroslavom Cy•
rusom, ktor9 zaznamenal vlani n a res·
tlvale v Olomouci pe kný Os pech a fran·
cúzs keho zboru z Guenange s d lrlgen·
tom Gllbertom Steng erom. Cesk l spevA·
cl predviedli okrem In ého at novin ky
odmenené v tohtoroč ne! llrkovs kef skla.
d atel s kef s!Ha!l (V. Neumann, Z. Lu•
káš ). Inštrumentálne sprievody u mno•
h 9ch (gita r a, fla uta, bubienok) boli n á•
pll dlto riešené. Gitary pou! il viackrát
ar fr ancúzsky zbor, ktorý sa obecens tvu
za vďač il milou Inte r pretá ciou východo·
slovensko! a pols kef ludovet plesne. Za·
necha l celkove priaznivý dolom, ani ni e
tak h lasovou kultúrou, ako skOr d etsky
prirodzeným r a dostným muzlclr ovanlm.
M. MSSAR090VA

Ospešné finále sezóny
(Dokon čenie

z 5. str.)

š tatova ll k valltatfvny r ast zboru (pod vedenťm L. Ho·
lb ka ) v m nohých predchádzafilclch Inscenáciách, v totto sl odniesol palmu vftazstva za p resnosť, technlckd
zr e lo s ť, vysti hnu tie štýl u l fa rebn os ť hlasov.
Z troch nos ných h r d inov oper y s l s ná ď prvoradd
zas lú!l Jur aj M a rtvo ň v úloho Crowna. Je Jedi nečné s led ova ť mo!nostt toh to speváka a h er ca v ted·
nef os obo. Jeho umelecké meta morfózy sO nielen pre·
favom n adania, ale l p re mysleného prls tupu k rOznym
t ypom. Ved aké odltšnO pohlady boli pot r e bné na také
vzdialené posta vy, ako fe Pr us z Veci Ma kropu los, Scar.
p la v To.sce, Cou r volsler z Hry o lásk e a s mr ti 11 Cr own
z Porgy a Beasl Mala som poci t, že n áhodnf, .,prv9"
divá k sn4 ď a ni n edocenil pr ácu Mar tvoňa na vystlhnu U
! lvo člšneho, chlaps ky ne!lstupnéh o h rdinu v pos ledne!
Inscenácii. Martvoň je nad tou to postavou - a s úč asna
s ňou žite. Tento f e dlnočný nadhfad vytvára s kutoč no
zázltok z moderne, eur ópsky cftenet postavy, ktorO mo!no podať snáď a r trochu odllšnefšle, n o m lllo kedy s takou Inšpiráciou a fedno ll at osťou, aká te vlastn á prá ve
tomuto s ólistovi. Inšplrllcla poznačen!! zrelos ťou a r o zv a ho u. Jura f Hrubant v postave Porgyho - napr iek
ohlásene! indlspozfcll pr edvied ol tedon zo svoJich
naflepšlch speváckych výkonov. Má vkus. je mnos( a
c it pre tovlsko, vie vyst i h n úť n áladu celku a umocnlt
d etail. No prehll ň a a ni v h er eckých prostried koch . 11 nl
v pr omrš tenos tl s peváckeh o výrazu. I ked te Iným umeleckým typom a ko Martvoi\, v podstate č e r pa z fo ndu
uváženého 11 citlivéh o p rlstu pu k postave. A na pokon Boss v stvá r nonl h erecky d r avo!. typovo v9borne vybra ne j Marty Nltranovej. V jej kariére j edn a z naj ..
lepšieh postáv.
pozorn os ť

Dir igen t Tibor Freio a orcheste r SND doku mentovali
nanll tv9š poctlvf prlst u p ,.k preaynkopova ne t• partttGre,
k tor a nielen hudobne podčiarku Je del. ale l n eobvča tl'le
dotvára atmosr6ru lpeclfl ckfho černo5s k6ho prostredia.
Potles k ne zá ver aezOny patri nielen pos ledne! premiére, ale l tel náročnosti, vypltostl a •lob• lMI Gspel·
noatt.
'· uastNTovA

tiUDOBNf ZIVOI - dwotttt dennfll VydAwa llo91concert "
Vvdavate fs lv
Brattsl. .a. Ve4Gcl Ndaktor: dr. Zden
Obzor. n . P~ uL Gs. l . . .dy 2Qia
kO Nováček. CSc. ledalrf!nt rada: Pnol BaRID l:ubomfr Cftek. prom. bi et
1\lot:r Luknár. Mllol larlrovlč MArta Ktloňov• Habcwa Zdeolro Mikula. dr. Mt
,.hal Palovčfk IAn Mulr.. Jour State Bobulán Trnef!lce. AdreN Nd11kr.lt~~
Vo l~togrld l kl l 113. BreHII891. telef6n 511 S7. AdmlnlstrAr.la: V'dev11tel
~ Ivo Obzor, n. p., a l. C.. ermtdf 29/e. 893 38 Bre"slawa. 'lnnrtnf oddei Antf'
1or kllho 1?. 811 • Brettsle91. Tlaf!la Nltrten• ke tlačtame. n. D.." Nttra. Aor
~ • ru te
PNS
Obrectnawty pndplamerov Drllfm• PNS ustrldna e'
Dfldfcta
tlače.
admtnlstrteta odborne1
tla~.
OottweJdovo n•mesth
48/IV 11m 10 BraHslna Obledn8\'kf odberatelow v zabra nlel J1rllfma StOVAR1
•lf!. spol., Lenln8radsU ot.
11/l, 89e 26 Bratls lawa. Cena t• dného v9tl llčku
Z - Kl!a Neobtftdnane rulropl" •• n evreca1t.
"""'ll'njl l'fel(l• .5454
lt~ma!!nÍI ~SIO! IOTf 1/10
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N AN ClSARIK.

č a sf večera presuedčl " rtedomysletto.,t l zdkladn~lto
11ápadu (skú§ka Palárti..'OL'ej ve~elo hry pred sto rokmi,
v. ktr;>rej sa pokračuje dt!e~). ako aj o nedostatoéuej
l!terc~mo-dramatickej úrovni libreta. Tát o časť produkcte mala už po každej stránke vuslovcue estráclny
charakter, ltčinlmjríci Zán- Pólovia, D::ejny a Brid::itky
t' národných krojoch (člastoéne v dobo vých kostýmoch),
na perách s riedkym textom, poprestýkaným .~lepými
patrónmi a zmoknutými prskavkami slovtlj;ch vtipov,
za zvukov d ivého beatu obhajovali klasika slovenského
divadla. No po sto rokoch zostali z Palárlka na javts·
ku už iba náznaky dobooých kostýmov a pôsob1ll
ironicky - zato pod ťarchozt neschopnosti chytiť dych,
a jednotiacou silou divadelného tvorcu doviest myiWenktt suverénne k plnému a jasnému vy::.neniu, všetko
::.mietol príboj ideovej a umeleckej dezorientovanostt a
dezintegrovanosti.

DDbrodrubno pri obtinkoch. tudo.•l" ·••
lpe,ohre " dnch hstiech. Ne náme1
rouomen.nef di•edelaet hry Jáo1 PeUi
~~ke librelo napfseli : Zlll. umelec Bed· •
r.'.cb Kramosil • Jliliu• Satlnskf. Tbly '
p1esn f: Milan J, asica a Kamil Peteraj.
iE •
Hnd_ba Igor Bázllk. R+i iJI Á zul. omelec ''
lh:d r lch l<ra mosil. Dirigent:' zcienl'k Ma·
~bAileJ<. . PrFmitr~ n . mája 197.f.
•

S
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.o. d~och pr~óclukeiá~~ '( ~vadby z klobMca, · Pri11c a
~obra~), po~,1~cenyc1t ~~-, pyr(i~ným odklonom od divad~l~Je; for_n~y. P.re~,ltfJ~zp . Qd re.~pe~(oOartta jei základnu~~~ .. pŕturu); a ·nab~raJiiciČ!t .'rvcflly trénd fr formoue
ro.,lt?,-~tlé~1U. a umelecky mene'j závätnémrr; zá važnému
~ vv;·cr:~hfmu iát!hl ,·estráll~ej zábtH'Y• toMoročná ~e
_orfa, ;P;_voftry~ ~rarr"~'!rtqsl.;,eJ Novej · .~etny .vyvr cholila
p"emlerou Palarikovlto Dobródružstt:a pri' obžinkoclt.
~ rtmtu. prm~ýlená koncepcia Krcmw~tlovej úpravy,
in~ pt~ o van~J sku8etw~ramt s inwenovaním lwalil ných
cud::.rch dtel, by nebola pre ná.~lto diváka zarážajlica
am bolestna. keby nebola zneužila meno stove11.~kélto
kla.<lka 1 . s pri v?dným Htulom jeho diela, keby bola
p_rel)~ala ~~a de;ový píJdorys, základné prvky veselohemeho nametu, ako to poznáme z amerického mu.~ícalu
~est Side ~lo~y, alebo Kis.~ me Kate. V prvom prípade
}e ~rev~ata zaJ..:ladHá situácia zo Shake.~pearovej trag~dte Romeo a Júlia a druhý je parafrázou na koméd l_u Skrotenie ::lej ženy. Zzíčastnení umelci sa zbavili
::.a~:ä::ka L• ~oči originálu a v oboch prípadoch vyt~:orili
~tudobné dzelo podmaňrLjríceho jat•tsko vého tvaru na vy~okej wne'erkeJ tíroL•ni.
. Na~i arLto..i .~1 však rtí vopred wčili privysvl.:é etické
c tele. náročný zámer ..pozdvihnúť lwltllrne povedomie
~1ároda" Ar,t tor libreta a t·ežisér u bulletine priznáva.
:e .~c:h.cel~ .mte ~rl ríprave ttlcázat ťazkosti. ktoré .~pre
vád~alr du•ade! ne prcrl~tacerrie 11 mimtlom storočí: chcel.i _sme ~tká zur .• ze národ. jeho poredomie - sa rodilo
taz~o. uo re/li;yc./1 lwle.~tiach. Od 1ýchto myšliCIIOk bol
liZ tba krok Ir rozdielnym podobám dtJO'Ch častí Dobro~rutst t•a: k ča.~tl. odohró11ajúcej sa pred sto rokmi a
casti ~ne~nej. ~.torá !~'~.á ~.odo~u divadelnej skúšky na
d neSrw ..podobu Pa/anker. (Ctto vané presne i so štylMiokými chybami.)

l
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Auto; libreta však mienil nielen ,.prerozprávat Palár !ka oéami súčasníka" (po::ri bulletin), lež túto javisko -

( Dokonctlnie z l. s tr. )
velmi sta:lenu ulohu.
Pt' V9 festivalový koncert oa.
prutl tomu okázal . že hromadenie priemel'llosll navochm1e
pnslovel!nu fesuvalovu nudu
Nápli1 večera tvorlll: gytová
clvOjJCa z NDR Haufťuvá ltonklet·, skladHte!sky lnvenč ·
uý, no Interpretačne málo výrazný Angli čan Mike Storey,
~>rm 1>allc kci skul)tna z Uzbeckej SSR Jalla, ktot•ej zaujímavé SIJOjenie roc ku s domácim
folklórom bolo prfnosom, zato
však známa skupina Los Bravos
(Spanlell napodobiiujúCI
hudbu anglických skupin] skla·
mala svojich dosť početných
pr!vržencov. Podstatne lepšie
dopadol druh9 koncert. Prijemne prekvapila u nás pomerne
málo známa polská skupina
Wojciecha Skowrot'lsk6ho, ktorei Inšpirovaný preJav, odvodený z černo~sket populárneJ
h udby, znamenal vitan~ žánro·
vé spestrenie festivalu. Svoj
~tandardne dobrý výkon prezentoval Em11 Dimitrov je·
h o skladbu julia, maJt\ v re·
ort~;.tnél ,

Božena Polónyiová vytvorila postavu Evy v inscenácii
spevohry Dobrodružstvo pr{ obžinkoch.
Snlmka: A. Smotläk
oú parafrázu povýšiť •dokonca na .,obhajobu tvorby
starých majstr ov slovenského divadelného umenia" (citát z bulletinu). A tak sme smutnými svedkami, ako
sú~?' spevohry NS u estrádnej plnej poľnej, s don·
qut]Otskou neohrozenosrou zorganizoval ťaženie proti
nee~i~tujúcim ohrozovateCom tvorby starých majstrov,
nevtdtac, že sa tu pro.~trednosťott znehodnocujtí národnobuditel.~ké myšlienky na banálnu ríroveň, splošfujrí
sa duchovné hodnoty mirwlosti, medzi ktoré - r az darmo - patrí aj Palárik. (Pa, prosím, nie Pi - alebo
autori libr eta to pokladali naozaj za také dopopuku·
komiktts, ked jeden z lit ríčinkujúcich mechom udretých .flouenských ochotnlkou povie ,,Pilárik" v roku
1874 práve tak ako u roku 1974 a svätec-učiter ho
beZtíspešne opravuje 11a ,.Palárik"?)
Návštevník diuad1el , v ktorOc:h našla skromné prístrešie ťažko sktíšaná ľahká mtíza, vo vedomí trvajúoich neúrodných libretistických rokov, mohol privitat
v pr vej č a s ti najnovšej produkcie Kramosilovej
spevohry očividnú snahu vyťažiť z libreta do bodky
všetko a dosiahnuť pôsobivý výsledok, ktorý by vžd/l
odznova inšpiroval hercov aj obecenstvo. Lenže dr u há

pet·toá rt vlacerf našl l zahraSIJeväcl, a tak ju bolo
pl'ijemné opäť počuť od tvorcu. Celkove priemerná skup!·
na zo Splitu - Mladi Batali,
so sympatickým, u nás velmi
obtúbeným spevákom D. Peru
zovi č om navodi la dobrú almusféru s fahkýml. veselfml ples·
ňami, z ktorých Kde sl bola,
keď hrmelo, už od vlaňajška
nestráca
na
popularite. D.
lltghtowerová
černošská
Američan ka, už šestnásť rokov
ži)uca v Európe, zaujala svojim Ja zzom ovplyvneným
prejavom.
ničn!

druhý
Užžltou

rok Je velmi d01e·
Bratislav.
skel lýry Medzinárodná sklada·
tefská
súťa ž
socialistických
kt·aJ!n. Pôvodným, verejne oblá.
seným zámerom bolo, v ytvorenie fe1tivaln feslivalol' soc:la·
ltatickfch krejfn, na ktorom by
odzneli vlfazné plesne z fest!·
valových stHažl. Vplyvom nedOsledneJ organizácie a šta tutár.
súčasťou

•

US
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Snlmka ' CSTK

nych nejasnosti, z tohto pô·
vodného zámeru sa v mnohom
upustilo. Jednotlivých spevákov
vysielaJ(! koncertné agentúry,
ktoré v súťaži vidia prlležltosf
k u'Vedeni u mladých perspek·
tfvnych
Interprétov,
ktor9m
chcú umožniť medzinárodné
presadenie. Charakteru autorskej siltaže odporuJe skutoč·
nost, že (vo väčšine l nte je
oboslaná niektorou z pr!slušných umeleckých Inštitúci!. ale
rozhodnulle závisl od samot·
ných spevákov [t!lo sa rozho·
dujú často až v posledneJ chvl·
li, po pri chode do Bralls tavy ].
To zäroveti vysvetluje, prečo na rozdiel od medzinárodných
zvyklosti, nie sú samotn! auto·
L'l pozvani na túto autorskú sú·
ťaž. Naprlok uvedeným zäkladným problémom, v celkovom
vyznen! dotvára súťaž pozltivne súčasný profil Lýry. Al vo
svojeJ te ra jšel podobe názorne
dokazuJe, ako r9chlo pokraču
Je vývo 1 aj v tých soctallsllckých štätoch, kde ešte pred
nlekofkýml rokmi sa zdala čes
koslovenská 11roveň nedosMhnutefnou métou. V s11časnostl
Je už s11taž vefml vyrovnaná.
bez výrazneJš!ch výkyvov a vývoJ v jednotlivých krallnách
dospel do štádia, keď každá

Národný umelec Miroslav Kúra, šéf baletu ND
Praha slávi 50. narodeniny. Celá divadelná verejnost st spomína na
tanečné umenie
sólistu
jedinečných
technických
kvalít. Brilantná technika dovolila Ktirovi, aby
sa povzniesol nad bežtlrí
funkcii! tanečníka a stal
sa t vorcom. Jeho profesionalita a bohatá herecká
invencia vstrípili
do spomienok divákov,
kde
r ezonuj1í
podnes.
Ako sa ul vára/ talent
Miroslava Kúru?
PättLásťročný
získal
prvé
angažmátl (v r . 1933) P
Bme. Na .~céne Národ' léht> dimdla l ' Prahe ~a
pn p•r·y ra ~ objavzl v r.
1949. Tu sa .~treto/ s vy nikajúcim choreog_raf.om

HovorU o hereckých výkonoch, možno ponechaf stra ...
nou. Bolestnejším nedostatkom bola tentoraz nedôsledná starostlivost' hudobno-dramaturgická. Skladatelovi
Igorovi Bázlikovt nemožno uprieť 11eviiednú kompoztér~ú pohotovost, s akou dal zaz,!ieť lltdovým tónom cez t'alčíkové rytmy, az po modemý beat. No práve
jeho bezstarosttlá po voľnosť, s akou vyhovel štýlove
nestírodým požiadavkám inscenátorov, prezrádza neskú·
senosf a nezáväznost' plesňového skladateCa voči divad-.
lu. Bolo úlohou tvorcov tejto inscenácie, aby sklada"'
tera Bázlika usmernili a neťažili iba z jeho pohotovosti
a ochoty A to predovšetkým preto, že Bázlikove latentné diSpozície pre hudobno-zábavné divadlo, by sa
mohli stat' váznym prínosom.
Asi už nikdy nevyjde najavo, či drrthá čast' 11ového
hudobno-zábavného pohrebu slovenského klasika mala
byt paródiou na dnešnú "podobu" ochotníkmi inscenované/lo Dobrodružstva pri obžinkoch, kritikou n11
dnešnú ,.pozápadštenú" slovensktí mládež, na slouenškú
nátunt, čo sa pridfža starootcovskýcl1 obyčajou - pit·
kou a potom bitkou ridiť spory, alebo protest, hyper"'
bola čohosi nevypovedaného. A tu nám nepomôže ani
autor už citovaného článku v bulletine, ktorý ešte vy ..
hlásil, že ,.Dobdrodružstvo pri obžinkoch vo svojej hu ..
dobno-dramatickej verzii chce byt oslavou tých prv•
kov, ktoré nac1Ládzame cez odkaz našich klasikov v ko•
reríoch národa."
Napokon - možno st len želať, aby lít1ia experimen-.
tovania v tomto žánri, línia takto chápané} "obhajQby"
majstrov klasického slovenS'kého divadelného umenia
nepokračova/a týmto smerom, inak by sme sa už teraz
mohli te!;if na H uízdo~lavovho Ródeša, ktorý polonahý,
v priliehavýc/1 texaskácl1 trsá buggie, či rock ,.s naj..
lepšou kosťou v okolí", so Salomkou - ale môže sa
volať i Džejn. A potom st už tvorcovia hudobnej zábavy nebudtí musie( farizejsky vzdychmU s Kollár om,.
,.co z nás Slávti bude o sto rokú.", pretože v tom p'r í ..
pade sa to už bude zreteľne črta( na obzore.
Odchádzame z divadla zmiitení, s batôitekom otvo ..
rených otázok. A jednako ver íme, ze budríca sezóna
tlás odškodní.
GIZELA MAČUGOVÁ

K/ári KA TON OV Á z MĽR vyspievala 11a Medzi rtárodnom festivale populárnej piesne Zlatú
brattslavsktí lýru '74 piesňou
Miklósa Maleka a Istvána Nagya "Padá žlté lístie".
Snfmka~ CSTK

z nich má reálne nádeJe na vl·
ťazs tvo v súťaži. Súfaž zároveň
ukázala, že tento vývoJ Ide perspektivnym smerom, ktorý s po.
čfva v naväzovanl na domáce
tradlcle a Ich tvorivé spájanie

Sašom
Machovom. Na§tudoval s ním úlohu
Mercucia v Prokofievovom balete Rómeo a Júlia. Stopy tohto stretnutia viedli k v§estrannostl
a
mnohostrunnosti
tanečníka Kziru. V sezóne 1949-50 priclrádza do
Košíc a .~ partnerkou
Eliškou Sláncovou vstupuje do histórie sloven·
ského baletu ako sólista,
choreograf a pedagóg. V
rámci priebojnej dramaturgie baletu SD Ko!ice
110Uudoval
Machovovu
inscenáciu Rómea a Júlie. Od tohto baletu sa
tradujú polwstinské vysttípenia pra i.~ ký ch sólisto p '' Knš i f'rn r h. V r.
l9'i0 :ískal \1 Ktira významné oce11enie u rámct Dtvadel!1ej fatvy. V

Maruška KALOGJ EROV Á z Ju"'
hosláuie získala u medzinárod-nom meraní síl Striebornú lýru
pre pieseň Stipica Kalogjera a
Stiepo Miloviča "To, čo bolo,
r11 už nevráti", Sn!mka: CS'I'K

so stlčasným

kompozičným ·•
trendom.
IGOR WASSERBERGEI

interpretačným

Bratislave naštudoval v
Tomského
choreogr afii
titulnú postavu v Glier ovom
Cervenom
maku.
Tomský ho pozý va k
spolupráci na inscenácii
Bachčisarajskej
fontány
- a tým sa začína ďal
šie desaťročné pražské
obdobie Miroslava Kúru.
Jeho meno sa úzko pojí
.~ osobnosťou Olgy ~ká
lavej, s ktorou vytvára
originálnu dvojicu nevšedných r1meleckých a
technických kvalít. V r.
1958 sa stáva zaslúžilým
umelcom, v r. 1f63 d ostal Rad t~ ráce a o pät
rokov neskôr mu prezident republiky udelil tt·
tul
národného umelca.
Ked sa umelecký život
tanečníka - sólistu
kráti,
rozhoduje sa vráti( do·
mov, do Brna. AktívtlP
tancuje do svojho 45.
roku, 110 pozornosť stístreďuje i na oblast cho-

reografie a pedagog iky.
Stáva sa §éfom súboru,
zintenzívňuje jeho rast ,
zaujíma sa o nové tituly,
vytvára st vlastný názor
na poetiktL scénické1L•
tat1ca. Od r. 1965 spolu ..
pracuje s režisérom Pet-.
rom Weiglom, s ktorým
realizoval o. i. televíznu
film podľa Prokofievov ..
ho baletu Romeo 11 !lit•
lia, ktorý získal GRAND
PRIX IT ALlA. V r. 19U
menovali M. Kúru za šé·
Ya baletu ND Praha. Národný umelec Kúra na•
stupuje novtí etapu ako
tudsky a umelecky zre·
lá osobnost, s bohatrjml
skúsenosťami

praktr~·a,

ktoré stí podopreté od·
borným štlldiom v ZSSR.
Obklopený
mladými
umelcami, uvádza do flvotu
svoju
priebojntí
!rOilcepciu . Ako napolco11
vždy - či už vo funkcii
sólí.~tu. choreografa aletlo i éla.
A.
IŽOV8

