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sa už zvykom,
S talo
dý rok v tomto

že k azčase

upriami nasa spoločnost zrak
na kúpele ľrenčratlske Teplice
• na ich let ný festival. Hoci je
., Cesko~lovensku veta lludobH.ých fes t ivalov, predsa má
trenčianska- teplický
špecifické čr t y a osobitné pos taveni11
v tej to festivalovej r oditle.
H udba sa ttt ideálne spája s
nadhernJim prír odným prostrelfim, presunie sa na niekotko
týuif"íov do koncertného pavllonu; ktorý svojou arclutektúrou, akustickými vlastnostamr
• celkovým umrestnetrim patrí
Ir najkrajším a najvh odnej§ím
u nás. l e t o len logický dôsledok, %e kúpele 1 takou chýrnou
liečebnou povesťou organizujrí
ka ždý r ok na vrC/IOle sezó11y
f es tival.
významný hudobný
Ako b!l sa v to111tto čase po čí
talo s tým, že i hudba je určitá t er apia na duše a crtenie
l udí, i e i hudba po vznáša,
• slobodzuje človeka od všednJich starosti, dáva mu zážitk y, ktoré nemožno zastiípi( ani
M hradit inými zážitkami. Ak
ehce bvt človek naozaj celistvy, nemôže vynechat :ro svojk o života a zo svojich záujmov
umenie c predovšetkým hud llu.
Otvár ajúo XXIX. ročník festivalu môžeme si zrek apitulovaf, kol ko vzácnych umelcov tu
už vystúpilo, koNco vetkýc/1
umeleckých strettluH sa
v
Uúchto kúpetoch uskut očnilo,
koľko Cudí si odnieslo trvalé
spomienkv a zái itky práve z
tohto pódia a koncertnej sie~~~~.
Nepochybne trenčianska
te plický hudobný festival pred l tavuje 11 celej našej kultúr e
významnú vrstvu, ktorej t r eba
venoV{l( mimoriadnu pozor nost
a z roka na rok ju rozvíja(.
Z týchto aspektov posudzuje i
n ase MK a zss tot o letné

umelecké podujat ie. Tento rok
j e zvlášť významný tým, že
celá republika i umelci u za.
hraničí ~i pripomíttajú viace r o
jubileí čeikých k lasikov. Neexist uje vela štátov, k t or é majrí t akú bolrattí hudobntí t r adíciu, kde jedna umelecká geIterácia odovzdávala ttmelecké
výsledky druhej, kde sa vyl vorila obrovská hudobná kontinttita, ako u nás. Rok českej
hudby je vetkým svedectvom o
tom, čo všetko sa u nás v tejto oblasti zrodilo, ako hudba
prenikla do naj širších vrst iev
a pre mnohých tudí sa stala
nepostrádateľnou stíčasfou vo chvUach kultúmej pohod y
i v každodennom živote. V
tomto ro'ku si pripomíname aj
30. výročie slávneho Slovenského národného povstania a myslíme aspotl dnes, pri tejt o príležitosti, na všetkých tvor cov,
ktorí vedeli pr t básnit túto histor ickú udalost do hudobných
tónov a vystavali zaujímavé a
pôsobivé .~kladby.
Už iba rok tlás delí od jubilejného trenčiansko- teplickéh o
festivalu. Toto zaokrúhlené j ubileum zaväzuje k dobrej a
náročnej príprave, ale zaväzuje i všet kých ku ltúrnych pr acovníkov, aby budtíce hudobné leto v Trenčianskych Tep ·
liciach pripravili s maximálnou politickou • estetickou
zodpov ednosťou, vynasnažili sa
získať š pičkových domáci ch a
zahraničných
umelcov,
aby
ukázali, že te11to festival sa
rozvíjal a neustále obohacoval
v podmienkach socialistickej
víistavb!l našej republiky.
(Z otváracieho p rejavu
dr. ZDENKA NOVACKA,
CSc.)

štvrťstoročie

filharmónie·
al pripomenuli na tlal!oYBJ besede Slovenskej tllherm6oie slovensk! kultdrnl novinári a hudobnf recenzenti. Na zber sez6oy 1973·74 ich povolalo vedenie
tohto popredného proresionálneho telesa, Ol!eJo.m stretnutia bola nielen bilancia uplynulého 6spelaého obdobi•, ale najmä vytýi!enle plánov do nastlinjtclch mesiacov koncertného !Ivota v hlavnom meste SSR, ktoré
sa bud6 niesť v znamenr 25-roi!ného jubilea SF. Zákon
o ustanoveni SF bol schválený SNR dňa 18. decembn
1948, ale SF zai!ala svoju l!lnno•ť u 2. aeptembra alhnostnou schôdzou vietkých zamestnancov, na ktoreJ prehovoril dr. Ján Filer, Václn Talich a dr. Ľudovlt
Rajter. Slámostnt otvliracl koncert bol dňa 27. okt6bra
1949 - približne v tom Istom termine (24. a 25. okt6bra 1974) odznie v koncertnej sieni SF otváracf koncert novej, jubilejnej sez6ny, ktorý bude súiíasna pripomenuUm významného dátumu v kultúrnom !lvote Slovenska. Zaznie na ňom premiéra nového diela Jliňa
Cikkera
sym1onický obraz Nad starým zlikopom
' (k ' 30. výrof!iu SNP), Ravelov Koncert pre klavfr a orchester G dur (sólista P. To.perczer) a Beethoyenova
3. symf6nla, Eroica. Di rigentom bude umelecký iéf SF
Ladlslay Slovlik. K jubileu 111 vrtitime na stránkach nt
aembatatným i!fslom, s podrobnými stránkami hlst6rie
SF •- preto nech nasledujúce riadky slúf ia skôr strui!nej lnforntticil o umeleckých i!inoch, zahrnutých y dra
matnrglekých plhoch telesa.
V prvom rade zaznamenajme niektoré premiéry slovenských a českych diel okrem už spomtnanej sk ladby
). Clkkeru ·o dznie na otvárar.om koncerte BHS [5. X.
t. r. J po prvý raz vokálno-orchestrálne dielo ll. Oče·
náša· Laudat6rium. Posledný koncert BHS (este mimo
riadne l abonentnej sezóny] bude mať na programe o. l.
premiéru Moyzesovej skladby, venovanel 30. výročiu
SNP - Vatry na horách. V decembri t. r. uved·e SF
Kardošove Spevy o čluveku - prP.miéru k 60. výročiu
a ar.odenla popredného slovens kého skladateľa. Ceský

v

r ámci hudobného festivalu Pražská jar 1974 v Smeta11ovej sieni Obecné/to domu v Prahe usku ...
sa koncert Symfonického orchestra hf. mesta Prahy
FOK , ktorý dirigoval Charles
Mackerras. Sólistom bol fratlCtízsky trríbkdr Maurice André. O podujatiach fes t ivalu i nformujeme
Snlmka: CSTK
na str. 3 a 8 v t omto čisle.
točnil

DIALOG O KULTÚRE
Vyle 250 zástupcov l!elkoslovenskej kuiUíry, spisovatefov,
hudobných skladaterov a Interpretov, dramatikov, hercov a
výtvarných umelcov, predlltavi·
tefov československých ume·
leckých zväzov prijali dňa 25.
flína t. r. na Prabkom brade
najvyili stranfckl 11 vládni
predstavitelia našej republiky.
Delegácia umeleckých p racovnikov sa stretla s generálnym

tajomnfkom Ov KSC dr. G. Husákom , s predsedom Fedcrál
net vllldy dr. L. St rougalom,
predsedom Federálneho zhrO·
maždenia f:SSR A. Indrom, ll
č lenmi Predsednlctva OV KSC
dr. P. Colotkom. A. Kapkom,
(. Kempným, f. Kori!ákom, J.
Lenártom , s kandidátom Predsednlctva Ov KSC V. Hulom.
predsedom ÚKRK KSC M. )akellom, s i!len ml Sekretariátu OV
KSC J. Fojtfkom, M. Mocom a
F. Oodi'icbom. Na stretnuti sa

autor Válek n~~,plsal k jubileu SF Dvojkoncert pre husle,
Yiolu a orchester (~aznle 9. a 10. l. 1975). Al<o. napokon
každé Greltikol'o dielo. je s nap!lllm očaká\lai'IA aj premiéra Zuzanky Hralkovej - monodrámy, v ktore! hlavný part prednesie sólista SD z Koste - Alfbe.ta l':frézová, Kowalského Koncert pre kYarteto a orchester
zaznie 14. a 15. Xl. t. r.
Zo z ahraničných a utorov upúta nesporne najv!lčslu
pozornosť strednogeneračný sovietsky skladatef Petrov
z Leningradu (mnoh! československ! hudobnlci videli
v ZSSR jeho úspešný · batet Stvorenie ·sve ra ); ktorému·
v československa! premiére uvedle SF vokálno-symfonické fresky Peter 1. ( 22. a 22. XI. t. r. ). Vedenie SF
nezab úda ani na jubileá slovenských autorov. Tfik na·
programovala na 5. a 6. novembra t. r. Baboikovu Prelúdium pre· sllíčlky (k 20 výročiu úmrtia l. Drama tur
glcký obraz dotvéra vlar.ero sk ladieb strednej a staršej
generácie. ktoré odznejú v reprtze, r:esp. v novom na·
študova nl.
Samozrejme, tvár koncertnej sezóny je tým pestrej
šla, čim viac o~oboostt vytvára tel dlrigentsko-lnterpre
tačoý profll. SF' zaviedla už dávnejŠie rozumnó pollll
ku záutmu o nastupujúcich európskych umelcov, kto
rl sa l v neskotštch rokoch radi vracalú do Bratislavy
Evident ným priklad om takéhoto ~ dnes svetovo uzná
vaného dirigenti! je Aldo Ceccato, ktorý pride Al
v tetto sezóne (19. a 20 Xll . t. r. ]. a by uviedol Beetho·
venovu 9. symfóniu. Z ostatných dl t'lgentských mien
spome11me Deana Oixooa, Antonia de Almeldu, Carla
Melleaa, Wllfrieda Boetchera, jerzy Kallewicza l s hos
ťujficou Krakovskou (llharmónlou 13. a 14 IJI b. r. l
Jana Krenza (uvedie Lutoslawského Koncert pre orches
ter v aprlll b. r. ], Eduarda Fischera l o t vzdá t hold
nášmu Flgušovi·Bystrému predohrou Detvan 1. Paula
Kuentza . ktorý povedie hosťujúCI Orchestre de chambre
de Paris (24. a 25. IV. b r.] .. .
Zo sólistov zaznamenatmfl nojmll ~polull élnkovllnlt·
dnes slávneho barytonistu Dielricha Fischera-Diesl(aua .
ktorý uvedie so SF MHhlerovP. P1osnr potulného tovat•ištt
l v auguste t. r. na Carlnthlsrher Sommer vo Vfljachu 1
klaviristu Sh u ru Cherkasského, ktorý Vl ~t(ror na závP
rečnom koncerte BHS v Prokol'l!lvovom 2. klavlrnorn
koncerte. jedinečného huslistu André Gertlera - ten
tokrát zah~á Flqsmanov . Koncert prH husl!'l a on lu•ster
čo je nesporne zau jímavý lnterpretačný Čín zo strany

ďalej r~:6i!astnilí podpredsedovia
a minis tri vlédy CSSR, ministri kultúry národných vlá!l
M. Vélek a dr. M. Klusák, predsedovia SNR a CNR O. Klok oč
a E. Erban, ako al ďa l lf i!inltelia náliho politického a verejné lto :!Ivota . K prftomným pre·
hovoril generálny tajomnlk OV
KSC dr. G. Husák. Myšlienky z
jeho prejavu, ako aj obsah a
význam tohto stretnutia priblf:lime nalllm č ita. tefom v bu dúcom i!lsie H2.

tohto svetoznámeho umelca. klavlrtstu Fausta Zadru v
Choplnovom koncerte e mol sovietskeho huslistu Ao·
dreja Korsakova, Philippa Entremonla l Beethoven:
4. klavlrny koncert), našu Klá ru Hav IIkovú v Grlegovom a mol koncerte čl polskú speváčku Stelaniu WoytC)wiczovú. Emanuel Krlvine, mladý francúzsky husllsta
sa vráti do Bratislavy s Mozar tovým Huslovým koncertom A, Kz. 219, Vlktli'rla Jagllngová uvedie qiálo inámy
violončelový koncert ' Cl. Debussyho. Gar.rlcj( Ohlsson,
fenomenálny americký klavirista bude hrať v po\ovtcl
apl'lla Rachmanlnovov- 3 klavfrny. koncert. Sa.mozrctme
- tlelo popredqé a známo mená doplni rad na!!lch, vynlkalúolch umelcov
spevákov . l Inštrumentalistov.
JubileJná sezóna ta &rubná t' hostovánfm SF' v taUž v auguste bude teleso Cttinl(ovat vo Villa·
chu, Ottobeurene, v septembri na~ Vtatlslavla cantans
vo Wrôclawl , te možnost zátazdu do Ameriky (pravdapodobno vo febl'ltárl b. r. 1 potvŕdené 1e úč11st na festivale V s'trassbourgu, na jédnon1 Z 081Známejš!Ch hudobnýCh poduftltf Európy, SF sa bude podielať na sérU
koncertov českoslove'ns'kých tAlles a sólistov v ZSSR,
v rámci Dn! kultúrv socialistických kralfn. v pláne Je
aj zájazd do Egypta.
hraniči.

...

Umelecký šéf SF Ladislav Slovák sa v rámci tlačo
vej besedy vyslov'll l k momemtálne1 kvalite a kvantite
jednotlivých zložiek SF. Upozorntl na ·problémy okolo
generačneJ výmeny hrá čov v OI'Chestt•t. na otázku feminizácie. ale l ťažkosti so zalstenfm bytov pre nové, per<;pektlvne kádre. ktoré st hladajó možnost\ reallzácle
v Košiciach, čl v Zlllne.

.....

K novým plánom vedenia SF patri systém "prémlovýcb koncertov" pre abonentov. Konali by sa formou
nedelnýcb matiné Okrem cyk lov A- B sa plánuje v bu·
dú cel sezó ne l 16 kc;>ncertov pr·e závod v. ktoré sl z(skall stá ly a bohatý okruh n6vštevnfkov. Účast na BHS,
znhrantčné turné · pravidelné abonentné koncertv to je náplň na budúcu se7óuu orchest1·a a zbor u SF.
1\ktlvltu vedenik doplr'luto priprava dvoch lubllAtn~ch
oubllkáclf oolhodlnov9 dokumentárny film. vydanie 1tt~llolných známok. odznakov
kazety so 4 platňami v
OPUS·e, Ideového olagátu a pod. K všetkým člnom sa
vrátime - čl už rormou pravldPin9ch rezenclf. alebo
o.;pomlnllným iublleJným člsrotn HZ kde zhodnot!rnP prt-uy•
nós SF do' slovens kého hudobného žlvo'ta.

'
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Na

čom

pracujete?

... odpovedA Elena Sárayod-Kov6čová, dirigentka Bratlalavak6ho detak6ho zboru MDKO, Speváckeho zboru slovenských učiteliek a Dámskeho
komorného orchestra.
- S Bratislavským detským zborom s me momentálne po naJvllčšom úspechu v!lbec. Dosiahli

Citorvuli nas
""""'

sme ho na 22. Európskom fe s tivale ml!cl e~e v
Belglcl<u v Neerpelte. Ako viem, podt·obnejšie bude o súťaži Informovať v HZ prof. Juraj llaluzick9. Ak mám stručne vystihnl1ť v9sledok s ú ť a ~e.
teši nielen vfťazstvo. ale 1 skutočnost pásmového hodnotenia, ktorá da la pocit spokojnosti viacerým z(lčastncný m telesám.
So speváckym zborom slovensk9ch u čiteliek
"Ozvena" sa nám - formou trojdňových sústred en! raz mesačne - pracuJe pomaly, ale velmi
pokojne a cielavedome. Nemáme pred sebou vel·
ké plány, lebo pt·edpokladaná cesta na súťaž v
Langollene sa posunula na budúci rok. Ako dirigent ka ma najviac blaž! pocit, že všetky členky
zboru ma jú pocit radosti z práce a z koncertov,
ktoré máme počas sústreden! v krásnych miestach
Slovenska. Bola by som veľmi rada, keby sa nám
podarilo ztskať fondy na ho s ťo vanie Speváckeho
zboru sofijských učiteliek. Výmena oboch telies
by mohla byt aktuálna ešte tohto roku. Teš!me sa
at na oslavy 30. výro č ia SN P, ktorých s a zťí
častn!me koncertom v partizánskej obet Sklabli\a.
Ešte ch cem s p o m e núť 1 svoju prácu s Dámskym
komorn9m orchestrom. je to úplne odlišná práca.
lebo sC1bor tvorta profesionálne hráčky našich popredných telies . Práve preto, že Ide o komorné
teleso, mus!me vera št udovať. Pri vere jnej koncertnej člnnostt nám vychádza v ústrety Slovkoncert, ktor9 sprostredkoval vera v9chovných a celovečerných koncertov v našich mestách. Tešilo
by nás, keby sa s komorným telesom počltalo i
v rámci družobných vzťahov so spriatelenými krajinami. Sezónu ukončlme 23. flin a t. r·. v Topo ľ
čianskom zámku a to koncertom z diel starých
majstrov, večer venujeme 30. v9ročiu SNP.
(mm]

• • •

Bayreuthský informačný bulletin, ktorý cituje významné ·
r ecenzie, priniesol obsiahly jednostra nový vý ťah z člá11kov,
ktoré sme pod názvom Bayreuth 1973 priniesli v našom ča
sopise. Vydavatelia vy brali predovšetkým tie state, ktoré sa
v zťahujú rw Medzinárodné mládežnícke stretnutie v rámci
Bayr euthských slávností. Okrem nášho časopisu vybrali e!íte
väčšie pas6že z časopisu španielsk eho, holandského, kangdského, r ttmunského, j uhoslovanského, franctizskello a anglického. Bttlletln vychádza vo veľkom náklade, t vo rl akrísl iltformatlvnu .~ p ojkrt medzi medztnar odnou federáciou fludo~rle}
mlód e:i:e a je t o vôbec prvý raz , čo nadviazal kontakty s Ces kostovenskom.

• V druhej polovl CI júna vystúpli na Slovensku sovietsky
Státny súbor plesni a tuncov
Donsk.ých kozákov. Toto vvntkajl1ce teleso má 75 spevákov ,
tunetníkov
a
hudobnlkov.
Vzniklo v t'. 1936 a jeho umeleckým veductm le Anatolij
Kvasov. TvOI·tv9m programom
Státneho súboru plesni a tan·
cov Donských kozákov je, roprodukovať v pOvodne! podobe
donské piesne a tance.

~
l

l
l
l

o tendenciách stiča.~neJ angažovanej populárnej hudby sa u nás disk utuje čoraz čas tejšie. Dnešná sl ovenská
populárna hudba nadobúda patr ič n ú k valitatívrtu úrovelí. Iste je nie zaned bateľ ným faktorom, že SH F vyt vo r il pre našich t extárov a s kladateľov spomínaného
žánr u pe vné zázemie. Popri obligátnej fondove j starost·
l ivos t i treba spomenúr aj pravtdelné programo vé ak cie. Osožnou my§lienkott je organizor1anie prehrávok,
prednášok a dtskusnýcll stretnutí. Jednou z tis pešných
akcií t ohto druhu bolo stretnutie t extáro v a sldadate ľov v Klube sklada t eľov Jarosl av M. Nb.vráJit. iťlšpek
tor pre kuUúru pri NV hl. mesta Prahy (na snímke
J. Vrl íka v strede) prednásul na t ému "K problematike
anga:i:ovanosti v populámej hudbe". Stastným riešertim
bol výber ukážok z repertoáru známych zjavov anga·
žovanej piesne: Baezovej, Dylana, Wolfa, Jara a ďal 
ších zahranič ných i našich skladateľov a skttpín. Na základe početný ch ukázok vytvorila sa určitá hierarc hiClj
prís tupov, prieseč n íkom ktorých je vysoká angažovanos(. Tento trend charakterizujú niekoľké závažné črty:
aktuálnost problémov, ktoré sa neviažu len na určitú
generacmí či s polo čenskú urst vu národa. S dôrazom na
pacifistický mQmerlt sa tlmočia názory, politické pravdy a sociálne problémy. Piesne, ~torých ťažisko spočíva
na textovej obsahovej zložke, hovoria prístupným ak tuálnym jazykom a majti zároveň agitačnú a výchovnú
f unk ciu. J. M. Nav rá t il potvrdil, že faktom ostáva potreba vyt várať piesne, ktorých zameraním je angažovanosť ako istý druh optimizmu. Stretnutie vyústilo v
spontánnu d,iskusitL a konfrontáciu názorov,

Federdlne
m ini ster.~~ vo spojo v vydalo dilo
12. mája 1974 sériu pri ·
ležitostných
pos t ovýcll
Zllámok k festiv altL Pražská jar." Bratislavské hu ·
dobné slávností a k 25
výročiu
Slovenskej filharm ónie. Na zrtámkacll
sti vyobrazené hudobné
ná st r oje z
depozitár a
čes kos lo venských
múzeí. Bratislavským hudobným slávnostiam sú
venované známky s hodnotou 0,30 a 0,40 Kčs . K
sérii boli vydané aj obálk y prvého dňa; autorom
grafického návrhtL známok i obálok prvého d1'ía
je slovenský grafik Jozef Baláž.
Séria predstavu je zaujímavý edičný
pokus
pripomentU niekotko významných
kulttlrnycli
akcií tým, že námetom
série sa stane jednotiaci
sp oločný
pr vok
v
tomto prípade Ttudob~té
nástroje. Okrem vlastnej
známko vej hodnoty, ktorá je pri k ultivovanoYTI
výt varnom spracouani a
jem~t ej realizačnej práct
evidentná, vystupuje tu
hodnota
k ulttí.rno-politická , pretože znám·k a je
ttepochybne aj nástrojom
cielenej propagácie. Ná mety
týchto
známok
šťa s tne
vyjadrujú predovšetkým zázemie roz vo ja hudobného života v
CSSR rozsiahle tradície v Cudo vej i ume·
lej h udbe, ako aj stí.čas
né podmienky.
Je namieste pripomenrí ť, i e je to po prvý
raz, čo známková t vo r ba
venuje pozor~tost Brati·
slavským
hudobným
slá vnostiam. Tr eba diífal'.
že aj v edičných plánoch budticich rokov budú BHS zast úpené tak,
ako to zodpo vedd úlo- • • • • • • • • • • • • • • • • •
hám a cieCom tohto podujatia.
-jp-

• Tradičný akt!v organizátorov koncertného života usku- ·
točnll sa v Spišskej Novej Vsi.
Slovkoncert na iiom uv iedol výsledky doterajšieho úsilia na
úseku koncertnom a umelec·
ko-zá bavnom. Ak Uv orientoval
pozornos ť na v}'znarnné výr,o čl a•
našej republiky a Jeh ad ekvátne uplatnenie v kultúrno-výchovnej činnosti. Privttal výzvu Banskej Bystrice na dalšie
prehlbenle
kultúrno-polltlckej
prá ce,
konštatoval
rozmach
koncertného života na Slovens ku a odporúčal zvýš!t pozornosť hudobnej výchove roláde·
že. Samozre jme, to všetko vyžaduje úč!nntí pomoc aj od národných výborov. V oblasti populárnej h udby aktív upozornil
na naliehavos t vydania smer·
nice, ktorli by upravJla činnost
diskoték a na potrebu pružnetše1
výroby propagačný ch
materiálov v oblasti umeleckozábavných programov.

• Symfonický orchester Cs.
rozhlasu v Bratislave absoivo.
val úspešné koncertné turn6
po Rakúsku, Taliansku a Spa·
nlelsku. Rozhlas ový orchester
vystúpil pod vedenlm dr. Ľudo·
vita Ra jtera a Ondreja Lenár·
da; so s611staml Aladárom M6· ·.
žlm, Milanom Teleckým a .ra·
kúskym
violončellstom
H,
Sch iffom na 15 koncertoch.
• Leningradská hudobná jar,
ktorá sa v tomto roku konal a
už po desiaty raz, bola pre·
hliadkou skladieb hudobnlkov
rôznych pokolenr. Na prvom
mieste boli s kladby Dlmltrlta
Sostakdviča, ktorého tvorba je
už po dlhé roky Spätá s Lenhlgradom. Medzi najzauj! mave jšť.
mi skladbami uvedenými na
festivale treba spomentíť kan·
tátu Vadima Salmanova "Sktti", pod!a poémy Alexandra
Bl<>ka, vokálnu suilu Vasilija
Solovjova-Sedého, nové sklad·
by Sergeja Slonlmského a 1.

SKOLA A. HUDBA
Jednou z pomocných výskumných technik sociologického výskumu Návitevnosť
koncertných zariaden( na Slovensku, ktorý momentálne realizuje bratislavský Výskumný lí.stav kultúry v piatich sloven·
akých mestách B. Bystrici, Zillne,
Nitre, Humennom a Koiiclach bol
dotaznfk pre návštevníkov ikolských výchovných koncertov. Cielom dotazntka,
ktorý vyplnilo takmer tisíc žiakov posledných tried zoS, druhých a tretích
r oč nlkov u čňovs k ýc h , stredných odborných lkôl a gymnázif, bolo tectnak zlskať
poznatky o vzťahu školskej mládeže k
vážnej hudbe, jednak bliiiie osvetliť
problematiku výchovných koncertov, na júčinnosť ich pfisobenia na žiakov.
Skúsenosti z "hist6rie" orsanizovania
výchovných koncertov potYrdzujú, že
nes právny, formálny prlstup k výchov·
ným koncertom či ul zo strany vedenia
ikoly, organizátorov koncertu alebo
ťlč l nkujúcich nielen ~ e nedosiahne želaný e fekt - vytvorenie poz!Uvneho vzťa 
hu k vážne j hudbe, ale dokonca môže
mať za nás ledok opai!oý účinok
averziu vol!! vážnej hudbe. Po prehodnotent chýb minulosti pristupuje sa dnes
k orsanizácii výchovných koncertov so
:r:výle nou zodpovednosťou . Napriek tomu
sme zistili, že iba necelá polovioa skúmaných žiakov býva pred výchovným
koncertom io[ormovaoá niektorým z ui!itelov o programe koncertu alebo úi!iokujúclch, hoci z pedagogického hladiska
význam takejto predbežne j informá cie je
aepopieratelný.

'"ä

Pri sledovanl postoja !iako'f k výchovn ým koncertom sa ukázalo, že ich sústredenosť na počúvanie hudby je relatfvne dobrá, keďže z rôznych s pôsobov
chovania v priebehu koncertu tba slablia polovica pripadá na činnosti, ktoré
možno c harakterizovať ako nežiadúci, aj
keď zavlie pochopiterný rozptyl l bavenie
sa so spolužiakom, sledovanie Interiéru

..,

Skolská mládež
a výchovné koncerty
sály, obleče nia návlitevolko.v a pod. ). Výchovné koncerty pozitívne hodnotia asi
trt iitvrtiny žiakov, a to tak tch textovú
ako aj hudobntl č asť. Velmi nfzky výskyt
sťažnosti na zlož itosť sprievodného s lovného textu svedči o tom, že organizátori koncertov dosledne dodržujú mato·
dický princíp primeranosti a zrozumitelnosti. Pokial Ide o postoj k hudobným ukážkam, väčšia čast zo žiakov,
ktorá ich prijlma bez výhrad, považu je
tento dr uh hudby za primeraný, menšia čast za pútavý. Z odmietavých s tanovisk voi!l predvádzanej hudbe je naj·
frekventovane j11fm ná zor o je j prili!inej
nároč nosti . Po objektfvnom posúdeof repertoáru výchovných koncertov v skúmaných lokalitách nemožno vyslo.venému názoru priplsať objektfvnu platn osť.
Skôr ho možno považo"Vať za prejav neochoty p oro z umieť vá žne j hudbe. Len
malá čas ť žiakov o tvorene proklamGvnla

avof odmietavt poato( k d bet budila
označiac ju za atarom6d au a aeaaujl·
mavú, Väčili výskyt takfchto aisorov
sme zaznamenali na ui!ftO'Yskfch lko·
!ách, kcJe organizovania vtchOitafch koDcertGv nemA tradlclu a na k tortcb ea
zatial vo vleobecnostt venuje 'fal ml maIA pozornosť ronfjaniu aatetfckebo eflenia žiakov.
Efekt pôsobenia výchonýcb k oacertov sme sa poktaili poatihntf 11a niektorých lfalllich postojoch žiakov a Dl
úrovni ich elementárnych poara at kov z
oblasti vážnej hudby. Na aktmaných pos tojoch sa vplyv výchovného )tOsollenla
odráža pomerne zretefne. Napriklad takmer 90 O/q zo sk6maných je ochotných
zúčastniť sa spol o čnej náviteyY koncertu
i mimo vyučonnia, Ali o 10 ·~ nllill fe
proklamovaný s6hla1 1 nAvl tavou koncertn v prlpade vystúpenia a611stu alebo
koncertného telesa avetov6ho významu.
Pravda, podobnf typ autovýpoved e t reba
vždy prljlmat - vzhlado.m na bypotetič nosť navodenej situácie - 1 istou rezervou. Verbálne vyjadrent postoj ••
n ie vždy zhoduje a postojom praktickým, vyjadreným v chovanf, čin nosti .
Men1liu spokojnosť vyvoUivaft výsled ky oámatkovej previerky ved omoatl fia kov z oblasti vážnej hudby, V p riemere
sú vedomosti skúmaných fiak ov nedoa·
tatočné.
Napriklad meno I IO'fenakébo
a lebo českého dirigenta dokázala ap rh·
ne označiť iba ~ tv rtina skúmaných. Boli
to predov iíc lll~m 7iaci gymnázll Ihlane
z Košic), kým zo žiakov ZDS a učňov
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sprbne odpovedalo menej neif 5 &h. C•
IA tretlaa aklí.maných žiakov uviedla JDI•
ná dirigentov orchestrov populárnej atebo jazzovef hudby, č o potvrdzuje, ži
vUna hudba "' povedomt značnej časti
mláde!e naďalej 21je v tieni záujmo
o populárnu hudbu. Trocha lepiJe po·
zoajt žiaci mladých koncertných umel·
cov, praYdepodobne preto, ! e sa a nl·
mi častefile stretbaji v rámci výchov·
ných koncerto"V. Vy!iiiu úroveň po-znal•
kO'f sme zaznamenali o dievčat, postu·
chii!ov Ľ~U, členov hudobných a ape·
váckych stlborov a žiakov, poi!úvaj4cicb
rozhlaaov6 relácie vážnej hudby, Vo vf·
stmme Návltevnost koncertných zariade·
nt na Slovensku predstavovala problematika 'fýchovných koncertov iba feden
nkrafový problém, takf e sme ho nemohli analyzovať vyčerpávajúcim spél·
sobom. Zlakao6 údaJe vlak naznačuj1i, f a
v s6časnom období badať isté prlznaky
kladnlliho pôsobenia vtchovnfch koncer·
tov na lkolskú mládež. Napriek toma
postavenie záujmu o "Vti!nu hudbu v
spektre záujmov naiet mládeže zostávl'
aj naďalej málo lichotivé, K 6člnnejil8'·
mu dopadu pôsobenia výchov ných kolf·
certov na mládež bude treba nielen · ďa··
tej skvalitňova ť ich orga ni začn ú stránku
(hladať nové formy a pokryť celú š truktúru ná i ho školského systém u) , ale aj
chápať ich ako jeden výchovný prostriedok v k o m p l o x o činiteľov, ktorými
muafme neustlile pôsobiť na Tozvol elite·
tického cltenia flo rastajúcej )lenerácie.
V , TOMAN

PRAžSKA JAR 1974
tvorby reprezentovalo lest ka·
sov pra sl61!1ky od Ivana Radča. Dominovala v nich zvuková vynaliezavosť. kráča!Oca
ruka v ruke so snahami o ne·
konvenčný v9raz. Skladater m6
zmysel
pra
proporcionalitu
stavby, pre 11člnok kontrastu,
' ktorý výdatne vyuflva nielen
v parametri tempovom. rytmickom. ale al dynamickom a farebnom.
Vyvrcholenlm podujatia bolo
čarovné
stvárnenie komornej
partitúry známe! ProkoflavoYel
symfonickej rozprávky .. Peter 11
vlk". Hráči podali na vzorne l
Orovnl nielen komarnO CakUl·
ru, ale l jednotlivé sOia. pri·
čom zvlášť treba
vyzdvlhnO(
najexponovane!sle sOle flautis-planlsshná frapujú svo1ou lemtu Karla Novotn6bo. Clenka
nosfou. Doké!e priam ldeélne
pra!ského Divadla E. F. Burla·
spievať na klavlrl. strhule drana Slhka Budfood predniesvosťou a ohnivým temperamen·
la recttovaný part s vysokou
tom. Bohatý techntck9 arzenál
dávkou umelecke! rozvahy, Inzvádza však Kra(neva neraz ku
teligencie a citlivého pochopeprebéňanlu temp, ktoré napr.
nia pre finesy skryté v hudobu Beethoyena (Son6ta Ea dur
nom prdde.
op. 81 a "Ln Adieu:~") vyznieVynlkaiOcl rakúsky klavlrls·
vajú neštýlovo a neraz zabra·
ta Paul Badora·Skoda nespoluňujll poslucháčovi sledovať mo·
pracoval s týmto telesom po
ttvlckú pracu. V podstate PO·
prvýkrát. Napriek tomu (eho
dobné črty charakterizovali aj
techn icky jedinečne vypracova.
Krajnevovu reprodukciu nároč
ná hra nemala tO výrazovo sl·
ných Scbumannovfch Symfo·
lu, akO by sme od umelca Jeho
nlckfch etud op. 13, v ktorých
triedy mohli očakávať. Prfčlnu,
dynamické vrcholy presahovaktorá by to · dostatočne vysvet·
li svo(ou Intenzitou dynamické
Iovala. vtdlme predovšetkým v
mo! nostl koncertného nástroja,
tom. že Skoda musel byt v l!tl·
pr ič om. pravda. technické Istobore vedOcou umeleckou osobta a bravúra boli fasclnulllce.
nosťou a musel od klavlra dl·
Dve !!asti z Ravelo•bo cyklu
r lgovat Necltll za sebou oporu
"Galpar noel" upQtall bravO·
dirigenta. a tak musel pamlrou zvukových nánosov a techtať
na nástupy Jednotlivých
nicke j
Istoty. Vyvrcholenlm
hráčov, čiže nemohol sa v pl·
Krajnevovho vys túpenia bolo
nej miere sOstredU ne svo! aópodanie Prokoflevovet 7. aon6·
llstlckt výkon.
ty, op. 83. Umelcova dravosť,
r 9 chlosť tempa a priam nad·
Iudskli v9d1·ž v s tupňujllclch sa
pulzáctách g radácii vo finále
doslova brali d ych.
noslter Národne! ceny NDR vr·
Krajnev je vefký. ešte nie cel·
stOpil v Dome umelcov 19. mákom vyzretf tale nt Jeho hra
ja. Opätovne (kor ký u! raz? l
po mnohých stránkach prlpopotvrdil svoju eurOpsku tlromlna roky búrlivého Gllelsovho
veň - v oblasti technicke!. Intvorivého vývinu a dQfajme, že
tonačne! l výrazoveJ. Drama·
dosiahne čoskoro al verkosf
turgla Jeho vystopenla opiera·
Gllelsovel zrelosti.
la sa vflu čne o tvorbu velkých
majstrov nemecke! hudby
od Bacha cez Mozarta a Seba·
manna a! po Brabm11.
Schreler sl podmaftu!e poaluchá ča svojou technickou suve·
renltou, m4 vysoko vytrlbenf
Dňa 18. má la predstavil s e
zmysel pre ~t91; le neustále vo
v Tý ns kom chráme jeden z na l·
výborne! kondlcll a Jeho výkon
starštch európskych spev6C·
nepozná výkyvov. Je presný, In.
kych zborov
chlapčenskt
tona!!ne Istý. vysoko kultivovaDresdener Kreuzchor pod vený. Domnievame sa však, fe
denlm prof. Martina Fllmlsa.
predsa sa len ·prrtl!l zameriava
Osobité a kustické danosti vel·
na lyrický reperto6r a tak te·
kého chrámového priestoru pômer Qplne sme postrádalt v la·
soblll a ko efektný prirodzený
ho programe l plesne odlt!lnilho
zosll ovač, v ktorom sa neraz
náladového ladenia. Tento pre.
1 prekrýva!! hudobné frázy.
potrebn9 kontrast bol by pOCelkove možno
ko nš tatova ť
žitok zo spevákovho vystOpedobrt1 technickO pripravenost
nla elite v!lčll ml vystupnoval.
členov telesa, pekný výsledo~
Schrelerov partner - klaviriszvuk. muzikalitu podania. z
ta Walter Olberts le nielen pre·
ktore! priam vyžaroval prfsny
svedčlvým
lyrikom. presným.
nemeck9 duch, zmysel pre potechnicky dobre pripraveným
riadok. cit pre §týl (š koda, že
s prev6dzačom, ale hlavnt dO·
vysoké polohy chlapčenských
vod susestlvnostl leho hry pradiskantov neboli vždy dostatoč
men! zo vzácneho zmyslu pre
ne č isté) . Prvl1 polovicu probohaté tletlovanle klavtrnaho
gramu vyplnila zborová tvorba
zvuku.
barokovo! érv (M. Zlelel\akl, J.
Handi· Ga1lus, H. SchUta a J. S.
Bacb ), v dru haf odzneli ulcllk?
nemecke! roaaantlclcet ......
bert,
Meodelaaoba·BartlloNy,
Brahma) 1 1G1!11na t tvorby
(a prllVY tudovteb l 111eme ume.
lé od Jlt. Mnenberpn, B.
Wernera a H. Lup).

Cien Európskej aaocl6cle hudobtlfch fesllvaloy y fenan, medzln6rodnt hodobnt festival PRAZSKA J~R
bude na budúci rok pretfvat slhnostn6 Jubileum 30. vfroiHe nojej existencie. Rovnaxo slboostof rtz
maJ vlak 1 XXIX. ročafk vfsnamntbo kolt6rnebo podu·
jatla, ktor6 sl za roky uojeJ existencie vydobylo auto·
ritu • celom svete. Pralské far 1974, to bola prehliadka
nielen domécicb a uhranlčnfch lnterpretaentch bod·
nilt, ale ej d6stojn6 oslava Roku česket hudby. V boha·
tej palete podufaU, ktor6 ul tradll!ne rámcovali predve·
dania Smetanovbo symfonlcklibo cyklu a Beethovenova
Deviata symfónia akcentoull sa vklady l!esk6bo hudob·
ntbo omenla minulého i prftomnlibo do lll:nuku svetovet hudobnej kultúry. V nasledujúcich prfspevkoch radi
by sme l!ltatefom prlblltlt niektoré 1 udalos tf. ktortml
tlla Praha nedboych dof.

Carrick Ohlsson

Amerlckt klavirista, laureát
Chopinove! sl1ťa!e vo Var§ave
r. 1970 vysh1pll v r4mcl Prllf·
skal tarl 15. mAla ako sOIIsta
Choptnovho Klavtrneho koncertu f mol (repr1za 16. mAja
na Kladne) a okrem toho t 17.
a 18. mája v Dome umelcov
na dvoch celovtlčern9ch reclt4·
loch.
Jeho
podanie dvojč asťovel
Hayd11on1 Soa6ty D dur vyznačovalo sa velkou
elegan·
c lou, flllgranskou vybrúsenos·
fou faktl1ry e vtrazným poetlc·
kým náterom. Myslfm sl. že cel.
kový výraz bol azda aZ prlll§
delikátny a použitá d ynamická
§kála priQzka. Naprostá tech·
nickA suverenita, ktorou sa
VYZDIIČOVIIlO podanie
V ~etkých
skladieb obidvoch večero v bola
Ohlssonovl východiskom aj pri
koncepcii Muaol'lsk6ho Obrh·
kM 1 ytsta.y. Mnoh9m čas
tiam vtla č il mladý umelec pe·
čať svojej výrazne( lndlvldua·
llty. l napriek (edln cč n e ( vybrúsenos ti detail ov, zameriaval
sa predovšetkým na ú či no k cel·
kovej olochy. pr ič om sa neprldrf lavlll dôsled ne kon vencie a
usiloval o nov ý pohtad. V tom·
t o smere prekva pila jednolla·
ta koncepc ia Starého hradu.
kde Ohlsson vo111 pomerne
rýchle tempo. ktoré agoglc ky
takmer nemenil . je ho zmysel
pre jemný pOv11b dominoval v
Hre deU (Tulllerles), ale nal·
ml vo tantllsllckom Tanci ku·
rlatok v lkruplnách, ktor6 zamatovou temnosťou a precfz.
n ou vypracovanosfou trllkov
napr iek rýchlemu tempu vo vystlhnut1 charakteru prekonala
všetky doterajl!le Interpretácie
- l svetoznám ych klaviristov
a pokojne mohlo vtfazne obstat al v konkurenclt genl6Jna l
Ravelovel ln!trumentácle. Bydlo bolo oplltovne vybudovan6
na prlncfpe 11člnku a dynamtckel formy. pričom vrchol grad6cle dosahoval v decibeloch
Intenzitu orchestrálneho zvuku. Trh v Llmoges upl1tal fan·
tastlckým tempom, brilant ným,
l kelf nte celkom bezchybným
technickým zvl6dnutfm a strhu(úcou bravúrou v z6vere. Ka.
takomby a nasledujdca !!ast
upQtall sugesUvnou pochmdrnou spevnosťou a osobitnou de·
llk6tnosťou tremol. Mlad(cka
dravosť a skvel6 výstavba gra·
d6cU.
omračujúca
tecbnlck4
Istota 11kokov 1 n6ročntch akordlckých postupov, bur6cajtlce
gradácie zasahu!Oce neraz a!
za hranice mo!nostf nástroja
charakterizovali Oblssonovo po·
danie Chatr!!e Baby JaJY a Ver.
kel kyjevskeJ brány.
Ohlssonovo majstrovstvo za.
!larllo 1 pri loterpret6cll Choplaa, ktorého tvorba vyplnila
celó druhl1 poloVicu obidvoch
recitálov. K prtam lde61net reprodukcii porského majstra mé
Ohlsson v§etk v pre(lpokladv:
a lkdy ne~lyatvajQc1 ltcilllačaf

technický arzen6l, boh a tO z6·
sobu dynamických prostrled·
kov l v9razových odtienkov; ~t
vý a dravý temperament, zasnenú lyriku, pOvabnú J e mnos ť
a hravosť. Ako dokonale vybrúsený klenot predniesol klavirista
Chopinove
Nocturno
Des dur, Barkarolu, Vall!fk .U
dur op. 34, 1!. l. Prav9m ohňo·
strojom technicke( bravOry l
vzácne! kultúry tOnu bolo ná·
ro č né Aadaate apianato a Vef·
k6 polo116aa, op. 22.
Choplnových
24
prelúdlf,
op. 28, ktoré uzatvorlll posled·
nt ve čer Ohlssonovho pražskó·
ho vystQpenla vzbudlll trochu
rozpaky. Pocbopttefne, al tu
sme museli obdivovať napros·
tú technlckll suverenitu. stojacu v niektorých prlpedoch na
hranici rudských VlO!nostt. no
fa!ko le nám stotožnlf sa s
koncepciou niektorých prelúdlf.
U~ Prelt\dlum C dur prekvapilo
prfllšnýml agoglc kýml výkYV·
ml, l'reHí dl6 a mol. e mol a
h mol zas prlll!lnou jednodu·
chosfou až strohos ťou . Je pravdll, že tieto zvllč !;a krehké ml·
nlatúry umožň u jO neohra ntče·
ný počet Interpretačných prf·
stupov, no umelcovi podla náš·
ho názoru nepodarilo sa vo
v. etkých prelúdiách vystlhnO t
Ich obsahovO podstatu nalml
tem, kde sa snažil o čo nal·
vll č§lu jednodu c hosť.

Zaradenie známe! koncertneJ
etudy Na brehu morskom od
B. Smetauu pokladáme predov!letkým za sdvorllostnt hold
hudbe vefkého če ského hudobnlka. PrAsved č lve ( šl emu vyznaniu prekážalo prlrýchle tempo,
trochu prltvrdá vedtlca meJOdla l ole celkom suverénne
zvládnutJo na hustenel technlc·
kel proble matiky. K vrcholným
Ohlssonovým výkonom patrili
však Interpre tácie Llutovfch
s kl a dl('b, z ktorých .,U prameňa "
a .,Po hreby• odzneli v
naprosto dokonalom tvare. Ich
fen tastlckll a strhu júca Inter·
pre t4cla dáva la obecenstvu ob·
raz o vysoke( a fa!ko doslah·
nuterne j urovni Ohlssonových
muzi kan ts kých. technických l
k once p č n ých schopnost!. Lepšte
Ich u:l azda ani nemo ~no zahraCI

Vladimir Krajnev

--dllllalll

• •ll
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Peter Schreier

Dresdener
Kreuzchor

Helen

Donatbova

Pražskf
komornf orcbester
Dňa 20. mlia yYitaptl v Dome umelcov 14bor Hudobného
štl1dla - nosltel vymamenanla
Za vynlkaJOca prtcu - Pral·
skf komornf ......._ ba ...
rl&enta. Tento en•mbll dok4:2e
skuto«!ne
prenedetvo
zvládnuť svot aaltudo'fuf npertoár tak po strtnke IVIl.._
ve(, technicke! ako 'tfriiO'fOo
koncepčne!. Neoblde sa to pochopltefne bez určite! ltrObottl
v parametri agoglckom. DO 14·
časne takýto lnterpreta~Df •J»Gsob vyžaduje od hrtl!a mul·
máloy pocit zodpovednoatl a
teda l sOstredenla. Takýto spO.
sob reprodukcie sa znamenite
zhodoval s viac barokov9m. ako
galantným slohom Frentllka
Jsn6ca 'l'un1u (Partite d mol).
Tendencie súčallle ( českej

kill be Pralakel
Vroalahlef
Iari 1174 l• na l!elao111 min-

te kapitola Roku l!alkel bodby.
Podba y podstatnfcb l!rttola
obras 11alel badby, nallob yal•
kfcb ••JatroY: Smetanu, Dvofaka, Jaa&eka, Saka, NM6ka.
foentra, Oatrl!lla. Martin\\. l
tfch mladlfch - Boi'kovca, HA·
bu, liu Krajl!lbo, Barl1111a. •l
tfch starlfcb, ktorf spoluYytvAraiJ badali!.. da)lay celel he
rllpy: Mflllvtelka, ftma, !'eo
mUka. Naia dl!asn6 tYorba 1•
nadelltefne Ylolaa6 do tohoco
obran, tak ako verkt hodno•
ty hadobaej kalttry eveta bOli,
16 a badt aeoddellteraoa 16•
eaaton tejto atdbarnet kyllllll
hudby.
Pralak6 jar 1874 u mllle P•
ehdllf l!fmsl no•fm. V proara.
mocb sabraalčnfch umelcov ••
•l diela nalej hudby. 'ftmto
omeleckfm l!laom •f•aam Rolna l!nkel bodby prekral!aJe Dl•
le hranice. DakaJe•• vletkf•
•• t•to ufab k nalej badbe,
k nalel kultbe, k aale1 hlst6rll l di!UDOitl, ycfaka q oboJ•
atraa•t lalaale takto vrsttpl«
11a Prallkej 1ar1.
(Z prfhovoru predsedu Faa•
tlvalov6ho výboru VACLA·
VA DOBIASA)

•
N4oJtelmfci tohto,.~rwl
PNJhltej jan mali mofno•t o••
~ "'"ot1tua tonce,.tnQch po•
dujatt obozndmft lG bliUfe 10
lfvotMn a dielom Jubtlujúctc1l
o10fnlo1tf ~e11tej hudbJI - V . l.
Tomcllh, l . Smetanu. A. Doo•
r4ka, 1. 1.
t. 1cm1a..
ta, 1. luka, o. Nedbala, V. No•
da, O. Olt,.Ha, P. Bo"tovea,
l. ICr'ej&o, 2. Schulhoffa a
.1. r. lruiaM. Ok,..m lt4lJ1Ch
ltudobriQch ezpodcll o Mrluu

roe"''"'·

a P. Badura-Skoda

Sovietsky umelec,
nosltet
l . ceny z Cajkovského sútaže
v Moskve r. 1970 predstavil sa
v Doma umelcov 22. mála. V
porovnanf s Ohlssonom 1e Kral·
nev naprosto odlišným typom
Interpreta. DisponuJe tie! ver.
kými technickými mo!nosťaml,
ktoré IVOIOU fiiSCinu iOCOU dO·
konalosfou a fyzickou výdr!ou
v gradáciách vzbudzuiO priam
11žas. Na rozdiel od Ohlssona
chýba však Kralnevovl umeleckA rozvaha a llrllla paleta najmil prechodných odtienkov me.
dzt nal(emnejšlmt a nalsllnel·
l1m1
realstrami. .Krajnevove

mornel spevAčky, výborne tecli·
nlcky pripravenej. Svo( pomer·
ne krehký hlas sl udrflava vo
vzorne( forme. Zá merne sa vv·
býba !eho torsfrovanlu do dramatických polOh (oa jml Y
opern9ch úlohách), tak!e ten·
to sl udržiava stále per mia•
dostl a svle!ostl. Je vo všet•
kých polob4cb vzorovo vyrov•
nan9. Jal planlsslm6 sO suga&•
Uvne, vtdy kvalitné. ale l dy·
namlcké vrcholy vzru!lene(illcb
plesni malú potrebnO dramatlc·
kQ nosnosť a Intenzitu. Svot
bllzky vzfab ku !ltýlu tak n6ročn6mu ako le MosartOY, dokumentovala Donathová roz.
slahlym výberom z jeho ples•
hovel tvorby. Od lylllckel me·
dltácte cez fartovnt pOvab a!
k pochmtlrnemu traalckému
výrazu
dokázala očaru !Oc lm
spOsobom vystlhnOt s pre ň u
prfznačnou prirodzenou nenll•
tenosfou §lroký dlapazOn obsa.
hu Jednotlivých diel.
Tieto momenty dominovali at
vo výbere zo Schubertove t
plesňovej tvorby. Za zdvorllos tn9 akt pokladáme zaradenie 3
plesnf z Dvoi'Akovho cyklu
V národnom tOne (na ludovt
texty), kde usllovala o tem·
peramentný. quasl rudovt pre-'
lav. Hoci nevyzneli presvedč i·
vo, vyvolali bOrku ovácll u
vďačného obecenstva. Vysokou
dávkou kultivovanosti, technlc.
kou
prl)clznostou,
osobitou
spevnosťou a !llroktm výrazov9m reg1strom citlivo sledu!O·
clm vletky nuansy sopranlst•
klnbo prednesu vyznačoval sa
klavírny sprievod lei manžela
CÍausa Donatha.
VLADIMIR ei!J1t

letiHcluJ Smetanu, o Mllzeu
Antonlna DOGhita, o le,.t,.am•
ke a o Hudobnom oddelenf N4•
r'odnlho mllzea boli t dt•pozf•
eli aj 1olctJtne oQittiOJI t !to•
)tu ~»•hl hudbJI - " palctcl
U HJIHr'nd OSTREDNA !XPO•
ZICIA, 11 IClemenHne VfSTAVY'

Dia 21. mAla WYdtl'lla Y tel
lltet IIIDI 1opra'*tka emerle·

~ pe,oda (l BHl 1973 dob- ·
re ana. et Y lnttalavel Helen Donathova. Okrem nevled·
n6bo 1pev6ckeho nadania 116
táto apevá č ka pre umelca pre·
potrebný dar: n11dvlazaf bez·
pros tredn9 kontakt s ober.en·
stvom. Je typom lyrickeJ. &o-

HUDOBNlHO
ODDELENIA
STATNEJ ICNitNICE, o z,.tad•
rouej ''-"' IClementbiG STJt.l•
DOVEKf SPEV V JtUICOPI•
SOCH JTATNEJ ICNIZNICE CSJt
V PRAH E, výstava ROK CES•
KEJ HUDBY - JUBILANTI 20.
STOROC!A, o Mestskej kntžntct
u~1tauo ROK CESKEI. HUDBY'.

V rihsnostt máme na Slovensku 114
k•dovfch l kôl umenia (ďalej len Ľ~U J,
54 poboi!lek 10 45 053 fi akml, ktorf nnltnujt odbor hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický, a to v 2 cykloch : l. cyklus do 15 rokov, II. cyklus do
18 rokov, Okrem toho Ministerstvo §kolatva SSR zaviedlo na r.su kurz pre prac ujácich, t, J. pre tých , ktorf mojf1 ukonče n ý l. a ll. cykl us ĽSU a 1:hcú sa ďa ·
lej vzdelával v niektorej umeleckej disr:iplfne. Zatía r, č o v ČSR maj6 hudobné
a tanečné š koly s tarú tradfciu, a od ro·
ku 1850 boli pod lHátnym dozorom , na
Slovensku vznikli hudo bné iikoly politátnenfm meslských hudobných š kíll. Inak
vzdel6vanle sa v hudobnom a - taneč
nom odbore bolo výlučne v súkromných
ru klich, p revažne pud vedenlm neodbornfkov. O základných výtvarných lko tácb
nemož no vdbec h ovoril a literárno-dramatické záujmy sa pestova li na bývalých
učitelských ústavoch a gymnáziách Y
rámci samovz delá vacich krúžkov.
V roku 1960 sa d o školskéh o zá kona
r;a kotvili ruduvé §koly umenia so vletkým i lltyr mi odborm i, aby plnili svoje p oslanie v odbornom umeleckom v zdel6nnl nadaných ž iakov a pln ili úlohu
akultúri10vania nalíej vlasti.
Hudobný odbor je n nás nie len najator§f, ale at najpo če tn ejši. Studuje v
ňom 33 921 žiakov, ktori nadobúdajú základné vzdelania vo všetkých nástrojo·
vých dlsclplfnach a v speve.
Novt orgaulzaent poriadok a u če bnf
plá n vydaný MS SSR ur č uje povinni komornd hru, p estovanie orcbestro., a komorných speváckych s6borov. Okrem
týchto kolektívnych disclplln a hudobnej náuky je v kaž dej nástrojovej hre
Jndlvldnálne vyu č ovanie,
Pri Ind ividuálnom vyui:ovanf sa talko zabezpečuje litátna inlpekcia a odborný dozor. Preto MS CSR v spoluprACi so slovenský mi likolskýml centrálnymi a krajským i orgá nm i 'Y y pra conlo
konce pciu sy1té mu súfažl hudobn ých
odborov ludových skôl umenia, Ich cielom je:

l. v pravide l ných o bdob ia c h kon fronv ýsledky a metódy práce s nad aným! žiakm i, usmer11ovat prácu ped agógov ĽSU na seminároch usk utočflovaných pri sú taž iach pomocou na 1lepš!c ll a najskt1seneJš lch pe dagógov
umelec kých ~kôl vysšlch typov a obo·
znamovat vereJnost s výsledkam i s ústa vn ej prá ce na ĽSU,
tovať vyučovacie

2. podporiť roz voj hudobného nadania
e daných u meleckýc h schopnosti je dnotlivcov l kolek tivov, ako a j r ozvoj zá u jmovej umeleckej činn o sti v umeni nadaneJ mládeže a tým z výsi t výc hovný
vpl yv umenia v živote našej m ládeže a
lu du,
3. vyhladáva( a sl edovať m tmorladne
t alen ty v hre na nástro joch a speve a
na]lepšfch z nich pripravovať na profes ion ál n u umelec k ú dráhu.
POZORNOSŤ IDEOVEJ VÝCHOVE

Rok 1968 však ukázal, že aj na t om to
tlseku škôl zvláš ť významnou úlohou je
Ideová stránka - a j pri súťaži ach, Ved
z o žiakov nsu raz vyrastie avantgarda
reprezentantov socialistického umenia .
Ideolog lckil v ys pelos ť treba p e s tovať o d
útlej mla dosti, ab~· sa vyc hova li uvedo·
melt preds tavitelia na umeleckom poli,
skromnl, vysoko kvalttni, s vypestovaný·
ml vOlovýml schopnos ťami, ktor! na
každom dseku s vo je j práce b udú prfkladom oddanosti KSC, robot nlc ke j tried e
a prlekopnfkml pokroko vého socialistického umenia. Nebud ú tvoriť pre seba

a le pre ce lok, pre lud a s oc ia listic kú
v ~ spolú s po ločnost

Toboročnlí dťd vyhlásilo MS SSR .,
sólovom a komornom speve, v komornej hre a dyc hových orc hestroch . CelA
s6ťa2 preb iehala 11 rámci osláv 30. vfrročla SNP a 25. vfrroi:ia PO SZM. V súlainom rcpertoArl odz nelo vera česk:fc h
skladieb, ktorým i sl ĽSU uctili Rok če s
kej hudby.
6kol~ k é a okres né kolá mali masový
cha ral..ter. P r ls n y výber urobili por oty
kt·a)skych kôl súta že. V speve sa súCa žilo podfa ro č níkov , v os tatn ých dlsclpllna ch podfa stanove n ých kategóri!
I. c yk lus a ll. cyklu s, do a n ad 18 rokov.
Oso bne <>orn ~ a z ú č as tnila pia tich okresnýc h kôl, v ~e tký c h kra jskýc h a samozrejme 1 vl.etkýc h národných kô l.

PRÁCA POR0T
Iu e ovo odborná prí pra va súťaži a cich
sa o p r oti prPd c hádi aJtiCim rokom pods tatne zleps lla, č o konštatovali aj v!letky por oty. Oaku jem riad lteTom konzervatór lf 1 d ekaná tu VSMU, s a kým poroz unwn h u nám v ysl! v ústre ty, ked n ám
u voln rll na s t\ťa l.e vse t k ých pedagógov,
klorych sme z volili do porôt. Pracovali
vehn l odborne, prP.sne, s vysokou nároč
n ostou a o b jektfvne. Takisto vynikaJúco
urobili rozbor pr•áce pedagógov ĽSU a
výkonov žiakov a sveuomlte Ich usmernil! pre ďalš i u prá c u. PodYa konštatovan ia porOt, v ktorých boli za stúpen! aj
n a jlep!H pedagó govia liSU, podstatn e s a
zle pšil a Ideologická a metodická pr Aca
u č iteľov ĽSU. V národných kolách výkon v :tlakov boli precfzne , tóny k ultivované, spofahllvá pamä t v kom orne j hre
a suverénny pre jav vntHorného prežllla
i vystlhnutte charakteru štýlových skl ad ieb. Technicky ž iaci často daleko pre·
vý~lll požtadavkv kladené n a LSU.

Alena G111lov6, ' ročnfk r.Su Novi~
U mky. učitefka Mária Hallová,
PauUna Baranovtčová, 6. ročnlk r.Su
Devfn ska Nov6 Ves, učlle f ka Júl!a Zúb·
ková,
Adam Blažo, 7. ro č n ! k ĽSU Trnava,
u čl tefka Rozá l ia Arnoldová,
Erika Pék ov6, l. ročnlk II. cyklu r.Su
Nové Zá mky, učltefka Má r ia Ha llová,
RPgtna Cm~1· k o vá, 3. ro č nf k ll. cy k·
Ju !:SU Bralls iAVI'I , ul Obl'ltncov m ieru .
u é i tefka llelfm a R!i pass yová .
OsobitQt d iplom a prémiu z a najlep·
š i u In terpretá ciu p 1e snP, v ystl hujúc u S NP
udelilo MS SSR Erike Pákovej z Nov}·c h
Zá m kov za i>les P.t'\ J. Dub r an ln "Balada o
d,vo c h srd cia ch".

I. miesto v komornom spen zfskal
1\onet, ll. kate gó ria , ĽŠU Dev!nska No·
vA Ves,
Duo, 111. ka tegória , ĽšU N o vé Zá m k y.

I. miesto udelíla pnrota ., ll. kategórii
Akordeónovému kvintetu , ĽSU Brat!·
stava, Dlebrovo n ~ m., uč l te fk a Viera Hla vá t-ková ,
Vtolončelovému d u u ĽŠU Ztltna z trie d y učttefky Kála yove j.

I . miuto

T

111. kategórii zlskall:

Flautové trlo ĽS U P rešov z tr ie d y uči
te fky VIoly P a vl ovičove j,
Ako rdeónové duo ĽSU Br a tisla va , Dle b·
rovo n ám., z tr iedy učiteľky Vie ry H la vá č o vej .

Mim oriad nu c e nu za na jle pšiu l n tP.r·
p retá c lu skladby s temallk ou SNP ,po·
r ota udelila " Husrovému kva rtetu z
Br a tislavy, ul . Obra ncov mieru z a Ko·
wa lského skladb u, ve nov a nú 30. výroč i u
SN P.
V d ych ových o rchestro ch v ná r odnom
kole sil tažll o 6 or c hes trov s 205 účin k u·
júclm l.

I. mlnto siakali:

v I. A ka te górii -

V~BER REPERTOARU

Dychov:t orcheste r
Partizá nske pod ta ktov kou l kova Ko páčl ka a Já na Esse ho
ĽSU

Bolo obd ivuhodné, a k ý kva l!tný bol
v I. B k a teg6rl! - Dychový orchester
výber su ťažnéh o rPpertoáru, a to zo
Ľ SU Ko'šlce, Svercllovova 6 pod takvš etkých štýlových obdobi. SnM mál o
tov kou J. Novotnéh o, ,
bolo zast Clpené rom~t n tlcké obdo bie. Pr i
tom ve fkom nedosta t ku slovensk ýc h lnv Il. A ka te g órii - Dychový orc hes ter
~ truktlvny ch a angnž ovaných
skladieb
ĽSU Nové Mesto nad Vá hom . Dirlgo.
p r iš li s (Jta ~!a c! s takým pozoruhodn ý m
va l! Iva n Mlškernlk 11 Ka r ol Ba r !
repertoá rom, že to budilo udivujúce prena,
kvapenie. Pr avd a , vy pomohli s l s ovietskym i, če s kými, pol skýml, bulhars kými
v 11. B kate gór!l - Dychový orchester
1 madar-;kýmt s kla d bami.
25-l'lenn ý .s 22-čl enn ýlll spevácl::.Y,m
N a jv ä čš! k va ntitatlvny l lcvaiJ!d tívn y .
zboro m ži a čok ĽS U pod takto v kou
vzostup snácr mo,no prlpfsat d ychovy m
orches trom. Pra cu jú výborne, a j poda li
&llvestra Vandá ka .
vefml pek né výkony. Viacer ! pedagógo·
via , na jm!l v ParUzánskom, d i aľkove s t uAko v krajoch vzrástol rešpekt a zá du jú na VSMU. Skoda, ze m á me celkom
u jem o prá cu nsu, d oká zali preplnen é
nedostatočný prlsun m ladých pedagógov
koncertné siene v miesta c h ko nania su
- dychárov. Je o nich na celom Sloventaže [ Nové Zá mky, Prievidza a Parll ·
s ku veJký záuje m a po treba.
z6 nske ). V~ e t k y n Ar o d né k olá prebehli
Na se miná r och odz nelo veYa pod ne tv má ji. Vyvr cholenie národnej s úta že bon ých n áme tov z o s tr a ny pedagóg ov ĽSU
p r e z l ep~e nle ď a lš ej práce v sú ťa ži a ch
lo v Br a tislave v di'\och 8. a 9. júna
a pr á ce n a ĽSU,
1974.
S amo tný konce rt pre hliadky vft a zov
VfSLEDKY NARODN~HO KOLA
to horo č ne j súť a že [9. VI. 1974) bol d o·
v n á ro dnom kole sa zú č astnil o 313 m lna ntou v ynika júcich výkonov žiakov
ĽSU z CS R a j SSR. Vý kony žiakov mali
súťa ž iacich. Z t oho v sólovom a komor v ysok ú tec hnickú aj um eleckú úrove ň
nom speve 42, v k omornej hre 19, v
súboroch 66 žiakov a v d ych ových orbez je dinéh o lapsus u. Vďaka všetkým,
ch estroch šies tich 205 úč astn ikov.
ktori ochotne pr1spell pri realizá cii te jto náročne j prá c e a v~ znamnébo podu·
1. miesto ., sólovom speve obsad ili:
)ll t la.
A CERVEŇANSKA ,
Jan a !!tofková , 4. ročn!k BSU Prelíov,
u~tr. !nšp. MS SSR
u t": lteTka VIk tória Lehotská,

Na tohtoročnej Pražskej jari ~ystúpíla Ceokcí filharm61zia na čele so sovietskym dirr ·
gent om JURI JOM Sl MONOV0.\ 1. Sólist om koncer tu bol kla ~tri s~a IV AN MORAVEC. V rch
podanf zaznel na koncerte dňa 25. mája t. r . zr iedkavo hr avany K oncert G drtr pre kla- . • OHMNc/'. od J4ourtC4 Ravela.
Snimka: CSTK

• Klub pra cujúCich v Jtrkove.
Ceská hu d obná sp oločn ost - ko
m i~>IB pre detské z bo ry v Pr ahe a
. Okr Asné ku ltúme s tred isko v Cho·
m utove uspori a dali d ň a 27. aprlla
1974 v jlrkove Seminá r zbormajstrov detskýcll z borov. Na sem!
nál'i pr ed ná š a l na té mu " Sú t asn á
slovens ká tvorba pre de tské zbo
rv'' Alf rért Zemanovs ký. Z magne tofó nového záznamu predsta vil 56
s kl adi e b (21 á cappella, 18 s klavfrom, a lebo m a lým Inštrumentál
n ym súborom a 17 s orc hestrom l
a utorov: Vl. Bo kesa , L. Burlasa,
o. Ferenczvho, O. Fra ncisciho , D
Ka rdosa , J. Kowalského, Zd. Ml·
k u lu, A. Moyzesa, M. N ováka, A
Očen A ša, E. Suchoil a, B. Urbanca ,
A. Zemanovského. Slove nské d le ·
Ja s a stretli s vefkým ohla som 11
zá ujmom. Vyd avatelstvo OPUS p r P.
propagačnú výsta vku dal o k dls·
pozícii hudob niny zo zborove1
tvor by vl a stnei produkcie. V e če r
bol slávnostn ý koncer t )lrkovské
ho d ets kéh o zb or u (zbor majste r
J, Cyrus ) a ho s ť ujúceho Ol omouckého d etskéh o zboru (zb orm. ). a
K. Kll mašovc!, l. Gr oh mann ová l
na k torom bol! prfe miérovo pr ed
vedené v i ť a zn é s kla dby z XII!. roč ·
nfka )lrl<ovske l sklacl a tel sket sú
taž e pr e detské zbory · P. Ebe na .
V. Ka lablsa, P. Klo pil a . Zd . Luká
sa, V Neum a n n a, M. Rl lcb la ll

J, 1hbu.

•
e.c nzuJeme
Dr. phil. ChriiiOII SCHWAIZ:
Muslktherapie be i neuro11en
und (untionellen Sto run&en
Muzl koterapla s11 nach á dza v l ttdlu
pomerne rýchle ho vývoja Pr e to s a z vyšujP záu jf'm o tuto literaturu v k ruhocll
lekárs kych, medz ! psvchológ m i, ved ca·
ml spol o č e nskýc h vied, pedagógmi, h uuobn!kml 1 hudobnými vedcaml. Dr.
Schwabe, pra covnO< odcl d elen!a pre psv·
chote rapJU a výsku m nP.uróz psychJ att·icke j kl ln il<y p re od bor n eurológta-psvch iatrla na Univerzite Karl a Marxa v
Lips ku vo !iVO je f prác! " Muz i kotera pi ll
p ri n e urólach a funkčných por uchäch"
podáva okrem de j!n vývinu a stavu muzikotcrapiP. l prehl(ld o metodickom s ys téme muz l koterap1e . V súč asnosti sfc e
poz náme vä čši poč et metodík muztkote·
raple , a le zauat sa ju podar ilo PI'B·
hla dne zhrnuť len Ch. Schwabemu
(1972). Kedž e sa obidve zák la dné fo r m y m uzikoteraple (lnd tvidu átn a a slmpi novä ) er;te dlferencutú, z hrnul ich
Ch . Schwabe nasle dovne:
l . lndi'Yidoélna muzikoterapia
a] receptívna , v k torej ide o vztah
jedinec-tera peu t a r e produkovaná hud.·
ba pomocou tec h nických médii, resp.
klavíra . Používa s a pri c hromckýc;h po·
ruch á c h, kde pôsobt ako regulátor na·
p!lt1a a má abr eaktlvny ú činok. Ďalej sa
využ!va prl psychosomatic kých ochot'R·
n lach (sva lové s paz m y, poruc hy srdco·
vé ho rytm u a pod. ), pri psychózach, kdt
uda jne emo<:l oná ln a rea kcia n a hudbu
m óze aktivov ať vzť ah k real ite ;
b) aktfvna, v k tore j pacien t spol u 1
terapeutom vykonáva tu a k tívnu h udobnú
č innost
[ h ra na k la v ír i, prí pad ne na
mých n As trojoc h d pod. ). Akt! v na ror·
ma s a apllku 1e zvl!tš a p r i ~p ec 1álne podmie ne ných poruc hách sprava n ia, mozgo·
vých pos kodenlach a pod . Ak o autor
uvá dza, táto form a je zatia l málo ro~
prac ova ná .
2. Skupinová mljzjkoterapja
a) receptlvna, spočív a júca v R O ~úv a n!
vybr anýc h hudobných ukážok 410 s tra·
ny skupiny pac ien tov. Obv y kl~ sa kombi nu je s terapeutic k ým inter v iew 1 resp,
s autogén!ll' lll tréni ngo m. Pf.' l ČOI\1 muz!·
kolerap !a zlnten~;fv (l u j e e i pkt trén ug u.
Táto fo rma je urCená pr~ o všetký m· pre
neurotlckýc h pa c ientov;
' '
b) aktlvna, pr l ktoreJ J' ózne v,elk~ skupin y paci entov spo lu s tera peutom vvkonáv<J ju hudbu .
a (vlac sa použí va u
neurotickych detf, p rt ruuk ciouállnch
poru c hác h. pr1 psvchosomahckých och ol"en lach a u dell s poruc ham1 s pľáv a·
ni a. Ked sa zdót•az i•u 1e n tm!c klí zlo'li;a
uud b~ 11 tym t ,.~ tml c~ á pr odu4\ciA. !de
o tt v rylnllCkopsychomotor ickú poh\ bov u tenlpru .
l k eď o ll uče bn o m C11':1n ku hudbv je s t·
v uje už hod ne llterat ury, nem o Zn o za·
11a r k o nstatovať , že by bo li u:,pok o jtvo
r tes e né asJ>Oň zá klad ne te or e tické a metod ologické otázky, ktoré s touto proble n~~t tiku u suvlsla.
OĽGA PAVLOVSKÁ

...

Desiat y zviizok D ej in eur ó p s k eh o di v a d l a, v užšom zmysle t r eti
diel (VIII., I X . a X,) naturalizmu a impresionizmu, až po pr vé pr ejavy erpresioni:mu v di varl elnom umení, je pos •
ledným v r ade na vedeckej rír ovni spra coval!ého obšírneho materiálu o prelo mových epochách divadla v Eur ópe. Posledllý desiat y zvlizok, k t or ý práce vy·
~tel v naklada tel3tve Otto Muller
v
Salzburgu, r1a r ozdiel od predošlých, rtre
je d ielom jedného autora, prof esora
K in d e r m a n 11 a, lež teamovou prócott, pretoze nr2rodnostná r ozvetvenosf
a r ôznorodost divadelných lculttír a s
t ým spojené tazk.osti .~ prísttlpom k mat erieilovým prameiíom, si to automatic ..
Iey vynútili .
Pre nás je tent ~ posledný :vä:;ok De jln európskeho divadla navyse osob1t rre
:;auj imavý tým, i e okrem r ozvoja dtVa·
delrlého umenia v Holandsku, v Belgic ku, v balltckých k r ajinách, u sevemých
a južných Slovarw v a Polsk a, je zast ú·
pené aj Ceskosl ovensko, po ňom Ju•
hoslávia, Bulhar sko, Madar sk o, Ŕumun•
sko a napoko1l lcrajmy z oblast i St redo ..,
zem1zého mora ako Tal iansko, Spaniel ..
sko, Portugalsko, Tur ecko a Grécko.
( Rusk é a so vtet ske divadl o obsahuje I X.
zväzok Dejín.)
Autorom obsia1tlej state o vznik u a
rozvoj1 českého a moravského divadelníctva a jeho výraznýc,ll umeleckých
osobnosti j e Milan Ob s t . Ladislav
L ajc h a do roz sahom ne vel kého pri.~ pev1o:u komprimoval prehlad o v::nifcu
a vývlno v!Ích fázach slovenského divadeln~h o umenia a dramati ckej lít er atú·
rv do r . 1938, pnč om zdôraznil najVIÍ·
raznej!ie !pecifick~ črtu kult úrno-po"'
litickej a spo ločen s kej podmienenosti
toht o vý vinu.
Primeraného miesta sa tu dostáva aj
o p e r ne j lc u l t ú re, ktorej slávne
začiatkv sa datttjú z 18. s t"r o čia . keď
popri nemeckých opemýcll spo l očrtos 
tlach pozývali do Bratislavy aj tallan~ke a po kračuje 19. stor o člm až po
r oky dvadsiate, ker! na čele Sloven11kého
•1 árod •rťl1 o divrulla ~ túla oso h no.~ r sklar{atera a dir i genta Oskara Nedl;ala.
(glm)

Okrub odboratkov z oblaall
hudobnef. teórie nf dlblf čaa
očakáva zverejnenie préce, va·
n ovanef problematike hudob·
~tého mysleni a , ktorej autorom
je prof. dr. jozef Kresének,
DrSc. z Katedry dejin umenia a
nndobnet vedy na FFUK. Pol iadali ame pro f. Kresánka o iD·
f orméciu o základných otbkacb , ktoré ridi vo svojeJ, do
tla če pripravova nej práci .
Východzím bodom mofet
práce sa stal fakt, že hudobná
veda v 19. storočí predstavu je
v osobe Kurta Sachsa kompaktný celok, v oblasti ktoré·
ho nedochádza ku špecializácii
v dnešnom zmysle slova. je to
sice nutnosť, ale v konečnom
dôsledku nás môže dovies ť ku
m~gatívam. Populárne povedané, hudobné myslen1e le centralfzécfou na hudobné otázky,
!!kadia! nastane vy~arov an fe do
špecifických d!sc1plin, ale vo
zmysle komplexnosti. Nie je to
teda len otázka vývinu princlpov, prostriedkov a spôsobov
stvérhovanfa, ale za tým vselkým treba vidiet otázku: prečo
je to tak? Odpoveď bude raz
sociologické, raz kultťí.rno-his·
torlcké, estetická v u žšom slova zmysle, psychologická, kým
napokon
rozhodnú
hudobno
Imanentné prvky (napr. keď sl
kladiem otázky v súvislosti so

sonátovou vetou, bude to lma·
nentný rad ). Vidief, že hudobné myslenie počlta s komplexom
smeruJúcim do centra, ktoré
tvor! vývof hudby. javí sa nám
ako vývoj tonallty a tektonf·
ky. V rámci tona ll ty možno sledovať vývo! od najprlmárne1·
šfch prejavov (na základe po·
l'ovnávacef hudobnej vedy 11
etnomuzlkológte). zahrimjúclch
epochu antiky, stredoveku, r e·
nesancie, kde sa na pOda to·
nallty rod! harmónia a prechá
dza až do dneska, kde f u nkčn á
harmónia stráca svoje opodsta tnenie a tonalfta hľadá ďalsie
vyvojové riešenie. Af v oblasti
tektoniky možno sledovať vývoj
rytmických tvarov až po prlncfp periodicity, rozvo! melosu
až po zložité tvárne prostried·
ky a formy súčasnej hudby. Vývoj takto ukazu je mnoho prvkov, ktoré su hudbe stále vlast·
né a ktoré možno pok ladať za
princlpy hudobného myslenia.
Pravda. prlstup musr byt dialektický a dynamický (na základe dynamického porušova
nia) a v každom prlpade plny
nábojov vnútorných protire če 
nl. smerujúcich k napredovaniu. Tak v tonallzácff stoja proti sebe Pl'Vky centralizujúce a
oscilujúce a nahromadenie Jedného prvku vedie ku zmene
kvality v druhom. Nap1·. súča s·

né obdobie je abdobfm oscllé·
cie. Z toho rezultuje, že v zás ade sa nedá zaujaf Iný posto!
nell! dialektický, ktorý v sebe
s krtva základné aspekty ako
individuálne - všeobecné, do
bovo určené,
antropologlcky
určené, prírodou da né.
Kde by ste v tejto súvisl osti
za r adili hudobnú sociolô~íu? .
- MO j hlavný záujem putri·
hudobnému mysleniu a ft~ len
oochop1teJné, že by som tu
chce l mat zaradenu aj socloló·
glu Otázky hudobnej socioló
gle nemôže riei;Jť nik , kto hudobne nemyslf a necH! - bu
de totiž skúmať pre hudbu ne
podstatné otázky. K lndfvlduu.
č lžo k jedinečnému sa vlat.c
autopsia, kde nezlskame odpo
ved na otázku vseobecnll. Mo
IB autopsia hovorí len zo mf1a.
ale nie za tloveka, ktorý vy
rástol v fnýcb sociálnych, vzde
lanostnych
a
národnostných
podmienkach. Preto pokladám
sociologický výskum iba za
predlženu ruku uutopsle, pri
čom autopsia ostáva inicfáto·
rom,
regulátorom. kritériom
'lprévnostf. Nie som presved
čený o tom. že sociológ bez hu
dobného vzdelania budf! vedfot
kllist respondentom otázky Zél
merané napr. na problemaifku
hudobnovednú.
Sociológiu bv SOlD rad VIdel
zaradenú do oblastJ psycholó·
glo a estetlky. Ba ie! zmysel a
význam by som videl len v
týchto spojeniach. J. SISKOVÁ
Na Praiskej jari
vystúpil
jeden
:
tlajvy'Zilamnej sich
orchestr ov
Velkej Britáaie ROYAL PHILHARMONIC

ORCHES-

TRA, ktoní dirig oval jeho umelecký
riadi teľ a sé{dlrígent
RUDOLF
KEMPE. Na sním ke
so
sólistkou
A NGEUCOU MAY.

OVOU,
ktorá
~
prierazným
úspechom
mterpreto vala K oncert č. 1
pre violončelo a
orchester
od B.
Martinu.
l

Koncert Petra Michalicu

Lto dlhšom časovom odstuptr sa bra tlsla vskáiJlu
pu bliku predstavil popredný s lovenský hus llsta
Peter Michalica. Nechcem menovať vtac-menel
zmime domáce 1 zahran ičné úspechy, ktoré tento
vekom mladý, ale skúsenosťami a najmä v~ko·
nom zrelý huslista má na svofom konte. V Mf
chalicovl vyrástol československej kultúre typ
umelca nielen s primárnym! muzlkantskýmf danosťami, nevsedne pracovitého a stále sa zdoko·
naľujuceho (v súčasnosti v ZSSR), ale aj so schopnosťou neobyčajne vzhiadom na svoj vek vnfkaf
do myšlienkovej podstaty dfola, pochoplf ho a
pr·i Interpretácii si ho suvedlnne podmai\.ovaf.
i:' re bl'atlslavský recftá l ( 4. júna t. r. v Zrk ad lo·
vej sieni Pionierskeho paláca) sf Michalica pri·
prav!! pomerne rozsiahly prog1·am. jeho náročnosť
1 zostava skladieb spOsobila, že umelcov výkon
dominoval v prvej polovic! recitálu. úvodná skladba - premiéra Dianole pre só lové husle od mia·
dého slovenského skladotera, vrstovníka Michaileu Hanu§a Domanského potvrdila, že Michallcova
Interpreta čná osobnost l úprimný vztah k sloven
skym novinkám podnecujú priamo skladaterov k
plsaniu diel pre nel1o (tak svojho času vznikla
La Folla V. Bokesa, aj Domanského Dianola je
venovaná Mlchallcovl] Domanského trojčastov á
. medltécla vyrastá z materiálovo-výrazového okruhu, k akému dospel autor v sláčikovom kvartete
z moderne koncipovaneJ melodickej Hnle f
tr!e:~:veho výrazu, ktorý dominoval aj v sól!stovom
poclanr.
Hlbka umeleckého stvárnenia, sila MichallcoveJ
osobnosti a vnťí.torné pochopenie vyvieraLi z In·
terpretá cie l, huslovej son6ty G dur op. 78 Johannesa Brahmsa. Toto dielo zrelého skladatela,
stavebne a mysllenkove zovreté a premyslené,
ale s typickou brahmsovskou lyrikou žiada a l
rovnocenných partnerov - Interpretov. Mlchallcov prejav priliehavo stvári'lujúci mužnú lyriku
bez sentimentu, vyrovnanosť a koncepčnú ufasnenost väetkých troch čast! l sonáty ako celku vyustll v nevšedný zážitok. Na tomto mieste treba vyzdvihnú! Mlchallcovho rovnocenného part·
nera, klaviristu Ľudovfta Marclngera, ktorý sa
tvorivo zúčastnil na kreácii sonáty.
Nezvyč a jn é technické úskalia, požiadavky na
s uverénne ovládnutie oboch rúk, rozumu l s rd ca
zárovei'l kladú na cyklus soná t a partH pre husle
sólo J. S. Bacha temer nlmbus nehratelnostl. Huslistu, ktorý sa predsa len rozhodne s nim! popasovať, čaká tvrdá práca, ale je lo mimoriadne
·užitočná škola a zrodený výsledok o to viac mOže
povzbudzovať. Michallca sa venuje Bachovi už
·dlhšie a jeho Interpretácia sólových sonát sa už
v roku 1966 stretla s vysokým uznanlm n a medzi·
národnej súťaž! o cenu Carla Flescha v Londýne.
Známu a rozsiahlu Ciacconu d mol, záve rečn (l
čast Il. partlty tvori téma so 65 variáciami, kde
terne~ každá kladie flred sólistu nielen technicko-virtuózne puliaut~vky, ale aj diferencovaný
zmysel pre kultúru tónu. V porovnani s Bi'ellsla·
varn Novotným, ktorý n ahral komplet všetkých
sólo sonát 11 partft pre GrRmolónový klub je Mfchallcovo stvárnenie, najmll. polyfonicky chulostl$~

alee«

P).!_~tlcleíile

a t6no•o mlikile,

Son6ta G dur od. G. B. Pergolesiho nepatr! k
známym skladbám tohto majstra talianskeho ba ro
ka, v skromnej inštrumentálnej tvorbe s kludotera je svojho druhu dielom jediným. Tým vtac
vďaka Mlchallcovl 1 Marcfngerovl, že .,vytiahli"
na s vetlo a Jemne s neobyčaJným vkusom zahrali
túto ušiachtflú hudbu, hlástacu sa už v9ruzovo k
ranoklasickei jasnosti a prfezračnostf. hoc! este
uzavretú v barokovom št vorčasťovom son ato v om
cykle. Mf ch aflcov str!Pdmv a vkusný tón l Jasné
vy vá.ženosť v podani celku slévilt aj tu svoi
trlumr.
Pt·emféra slovenskeJ novinky. myšlienkovo vý-

~~~:: úzsákva~~~o~~c~~e~~~so;~l~dl~~~~.ko n~ľo~~~~~ '
vova nosf v stvárnenl dramaturg icky nevšedného
Pergoles1ho vyžadoval! od interpreta svojim
spôsobom vnútornú zaangažovanosť a spolu kládli
obrovské nár oky nn psychické a tyzické dfspozf
cte. Preto dalšie skladby recitálu tvorili akúsi ocl ·
dychovú čas t, kde sólista zbavený podstatnej zá
ťaže koncertu mOže hrot uvoľnenejšie a ľahšie
Dovolfm si však poznamenať, že skladby, ktoré
sl Michalica zvolil, nie sú práve jeho naturelu
najblí:Zšle a trochu zoslabili mocný účinok recitálu. Fritz Kreisler bol nesporne veiký husllsta svoJej doby (vysoko sl ho cenil napr. David
Olstrach), ale jeho exkurz do oblasti kompo zlč ·
nej, kde sa obyčajne obmedzil na úpravu diel
Iných s kladateiov, vydal produkty bezosporu ko·
merčného chara kteru, ktorYch hodnota Je dnes
diskutabllné a účinok konfúzny. Nijako Inak ne·
pOsoblla ani Siclllana o Rigodoo Francouera Krefslera. Cantablle Nicola Pagaoinlho Je v katalógu tvorby tohto ro mantického v lrtuózc~ -skla
dateJa skladbou ojedinelou. MysUm sf, že Micha·
llcov mohutnel~t t6n plne nezodpovedal primárne
kantilénovému výrazu, aký táto kornpozlcia vyžaduje. Podanie známeho brilantného Scherza-Ta·
rantelly od Henrylul Wleniawsk6ho nieslo už stoPY s6Hstovet ťinavy a okrem toho negatívne za·
pOsobllo aj teplo - na čom sa Iste podfeJala a1
nevš edne preplnené koncertná miestnost, záutem
publika zďaleka nezodpovedal pl'lestoru. Mys !fm
sf, že kratšie skladby akosi .,nekonvenujú" tomu ·
to lnterpretovl. Michalica je sllný a presvedčivý
práve v útvaroch, ktoré sl vyžadujťi premyslený
názor i kapacitu energie na Ich p-retlmočenie. Je
viac ma jstrom stvá rňova nia celku než tr!blteiom
detailov. V pamäti zostáva podanie koncertov Bea
thovena čl Brahmsa, siedma c mol sonáta Bee
thovenova, č i Franc kova A dur ... Skoda, že pri
zostavovani tohto recitálu s a akosi neJ:ohJad
ňovalo: ,.menet znamená niekedy viac" . . . Prvý
raz som počul hraf čast z Vivaldiho Styroch roč ·
ných období - hranú ako prfdavok - v úprave,
ktorá využila tak part sóllstu ako al part prvých
husH z tutli part!! VIvaldiho skladby (nte som
prlvržencom podobných úprav .. ). Oalšl prldavok
- skladba nedávno zomrelého maďarského skla
dateJa Ferenca Szabóoa vyznela v Michallcovom
podani sviežo, s akcentom na výrazný r ytmický
pOdorys ťažiac i z fo lklórneJ proveniencie.
ĽliBOMIR CHALUPKA

TVORBA

ba, artlknlácla a celkov6 zaa·
nie je značne bart6konké, v
expozično-evolučnej
práci
je
Ferenczy
blilll
}aná~kovet
tekto nike - najmä v ll. a lll.
~asti.

OTO FERENC l\'

lludbu pre 4 sláčikové ná·
stroje má tri čas ti : 'ionátu . In•
ternwzzo a Fantáziu.
ako lomu na z na ču tll
ie vystavaná na
prmcrpe sonátovej turmy. Netypickým oznai:enlm l. l:asti ~ 11-renczv dte viac :~:výra:tlllllll pri·
radenost a rovnofáhu jednu l Ji .
vých nástrojov v du c hu nflNkn·
r uklasit:k é ho sonátového priu·
clpu. l. l:asť je alleMrnvá , s pomalým úvodom a kódun. tel
expozliln ý diel le vystavany na
Airokej ploche hlavnej tém y,
ton na zá\•cr oxpoztcie sa ob ;a.
vujú nové tvary - my!llieni<J
ved fajllej témy Medzi elťputi·
eiu a ro:t:vedenir postavil nutnr
Intermezzo akr> spo juvar.l l:lá·
nok s domin u iftcnu timbrovnn
funkciou l štvrťtôny ).
t

HUDBA
PRE
SLACIK OV~
NASTROJE
V osoba pro f. dr. Ota Ferenczyho so spája vzácna symbiô·
za budobn6ho estetika a skla·
datera. Ferenczy bul jedným z
prv~cb
skladateľov, ktory sa
zaujfmal o hudobnú európsk u
modernu , poznaJ tvorbu. este·
tické a kompozil)nó ná'l:ttry mia·
dého
Stravinského, Burtok a,
Weberna, čl Schonberga , ktorých tvorba bola jeho vc rkým
vzorom . Tieto vplyvy a zárovcil
atmosféra domácej tvorby sa
tak stali základom skladaterov·
bo kompozll!ného štýlu. Bolo to
v case, keď komponoval Hudbu pre 4 sláčikové nástroje In
memoriam Béla Bartók, ktorá
vznikla roku 1947 a získala cenu v Medzinárodnej 11útaži Bélu Bartóka v Budapellti. Hudob'· Ý materiál tejto sk ladby bol
po vylle dvadsatročnom odstu·
pe pre Fercnczyho natofko za·
ujimavý, že sa rozhodol pre jeho prepracovanie. Tak vznikla
v roku 1973 nová verzia Hud ·
by p re 4 sláčikové nástroje.
Fcrcnczyho Hudba pre 4 slánástroje nadväzuje skôr
na Hniu komornej tvorby Beethovena, Brahmsa a Bartóka,
než Mozarta. Schuberta, čl
Debussyho a svojim prlstupom
ku komornej tvorbe spoluvytvára moderný kvartetový lltýl,
súčas ný p redovlletkým sadzbou
a zložlt!Miťo u hudobných prostriedkov.
čiko vé

Reč Hudby pre 4 sláčikové
nástroje vychádza z pôvodné·
ho raného dielo. Je iste pozoruhodné, p reč o prepracovaná
verzia
opät dostala
názov
.,Hudba". Skladater tu povýllfl
píivatfoú, v 19. storočf zau!1·
vanú
funkčnosť
s l áčikového
kvarteta. Komorný súbor nie le
definova ný hierarchicky. nedochádza k tradi č nej .,podriadenosti"
partov
ústrednému
my!íllenkovému tvaru, nie melos, ale celá sadzba sa stáva
nusiterom plynulého toku hudobných v~povedl. Jednotlivé
nástroje zrovnoprávňuje do takel miery. že miestami je mož·
né s l edovať husle, violu či vio.
tončelo ako sa mostatne plynúci tok. .

Invenčne
preberá Feren czy
podstatné mylilienky zo sVOfl!J
ra nej skladby. Do novej verzie
nezaradil pomalú časť, zau:lfvan(r v cyklických die lach. Od·
lišnost a zreternost dosiahol
predovšetkým nápadným arti·
kula č ným obohatenfm - z pô·
vodného. pomerne plochého artikulačného stvárnenia vyt"orll
skladbu, ktorá dýcha pestros·
ťou artikula č nýc h možnosti s,láčikových nástrojov. Hoci sadz-

jej

čas t ,

označenie.

V llirok~i ploche rozvedonia
zaberá dominujúce miesto bi·
bavé fugá to. Repriza fo doslovným zopakovanfm elť po zicic na
tej Istej tonál nei polohe. Kóda
je značne kontrastným dielom
l. časti kvarteta. je pomalá až
zdlhavá,
s
reminiscen i! nými
prvkami úvodu . II. čast' - In·
termezzo bude snáď naj·
a dekvátn e j/He oz n ačiť za va•
riačné scherzo s ta n ečnými ná·
dychmi. Je bo konlitrukciu muž•
no
charakterizoval
takmer
ron dovou schémou, v ktore J
refrén ový di el sa znovu opa·
knje vo variačných tvaroch.
)cho rormové č lenenie ie vilak
velmi nepravidelné a m6 skôr
evolučný, ne:l ex pozi č ný cha·
rektor.

Najzau jfmavejšle čle nenou je
III. časť - Fantázia. U! z názvu vyplýva, že skladater v nej
najmenej !ikatulkoval a t riedil
použitf
mate riál. Fantázijná
fo rma má svoje dve ústredné
mylllenky,
charakteristické
svojim o blúkom. Prvá je v
(tvodných
sólových husliach,
druhá v llirokcj ploche kontrapunkllckého pásma, ktoré tvorf
akoby centrum rozvedenia na
báze valne poňatej sonátovej
formy. Jednotlivé nástroje stí
tu obdivuhodne vyvUené, s triedajú sa v homof6nnycb 1 kon·
trapunkllc kých Jfnll\ch v!dy s
domlnantnfm
h orizontálnym
myslenlm.
Tempová a metrická stavba
diela je pomerne priezrečná,
au tor disponuje vefmi zried ka
striedanlm taktov, metrických
hodn ôt a nepravideln ým člene•
nim. Tempové zmeny sú v r ov.
novábe s pou ~fva nfm plynuté ·
ho prechodu (acceleranda, ra l•
Jantando). ale i náhlych skokov, najmä v hraničných ror·
mových mies tach.
V diele takmer nieto miesta
pre oddych, die lo je náročné
k uinteresovaoosti Interpretov
a p oslucháčov. Takmer súvisia
plynúci iltvorhlas - 11 minimálnym pau zovanfm - kladie vysoké nároky na súhru, výru
i percepciu.
,.Hudba" je v~slovnou popre nároč ného súčas
ného k onzum en ta,

chdťkou

V. ADAMClAI<OVA

• Hudobné Informačné stredisk'o " Bratislave usporiadalo diía
15. mája t. r .. pr!lh.~ávku 1 ukážkami n oviniek ~eskej hudobne!
tvofby, ktoré odzneli v Prahe v rámci Týždňa súlíasnej hudby.
Očas tnfci pre hrávky boli informdvani o skladbách S: Luckébo
(Sonáta doppla pre, violin u sólo), O. Flosmana (Dopisy To be pre s pe v, flautu a klavlr) , A, Kollťála (Nikola Šo hajJ, l. Jirku
(Koncert pre flautu a orchester) , J. Matysa [Suita pre violu a
basklarinet) , V. Flili.J:a (Zeme fiv6) , J. B oháča (Suita d ramatica ),
}. Seidla (Predohra _giocosa). J. Ceremugu (Sláčikové kvarte to
l:. 3 ) a M Vacka (Sonety prcdjai'l). Snahu informač ného stre·
diska - ctboznámlt' slovenský okruh so stavom a kvalit ou n ovej
i:eskej tvúrby - treba ' hodnoU( pozitlv nc, pretože doteraz si zá·
ujemci o slíčasnú českú hudobnú kultúru zfskavati Informácie
zväčiia v rozmeclzf vlastnýc h sil. Pre to aj pripomienky v diskusii,
zacielené na problém iotenzlvnejllch obojstranných informatfv·
nych prehrávok, streflt la a kladnou odozvou nielen u prftomných domácich záujemcov, ale at u host1. Prehrávka 'Padala
s tru č nCi prehliadku (z uvedených skladieb sa reprodukovali iba
l:astl) :· uzáve ry na takomto základe by vyzneli prená hlene a ch~
bat by ho dostatočný obje ktlvny prlstup. V budúcnosti by bolo
a1;da ú~elné zamera( sa na menil počet ukUok a , pribl(žif ich
v celist,ostl.
I. S!SKOV A
Volksstimme prinies lo vo form e kr6tkej gloay velmi pozitlvne
hodnotenie najnovllej opery Jána Cikkera Cori~lanus. Autor vid(
základný pr lnoa tohto ncn6ho operného diela v zobrazenl tra·
gického konfliktu medzi lndivldnom a rudom. Glosa te doptnenli
dvo ma fotografiami z pre miéry diela v Národnom divadle v Pra~

Jbl

opäť vyplýva z tradfcle.
je to celkom normálna
dvanástročenka ako každá iná.
Našich 150 č lenov môžeme te.
da vyberať z tlsfcky žiakov
Preto al nemáme problémy s
dorastom. Objavu je sa tu tba
jeden problém - čora z ranej·
šla mutácia u chlapcov. Pred
tým nastupovala tak v štrnás·
tlch rokoch, teraz u mnohých
deti a~ o dva roky skOr, čo
te, oravda, celosvetovým zla·
vom u clvlllzovaných narodov
Chlapci dozrievajú telesne t
dušPvne skOr. DotPraz sme do
zboru vyberali chlapcov od 9
rokov. te1·az budeme mustef
brat asi už osemročných.

názov

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ

ináč

Ako sa móie Kr eu zchor ako '
zhor pudle fa ť na
pre dvá dza nf d iel, ktoré si l ia·
d ajú mužské hlasy ?
chlapče n s k ý

Clenml nlišho zboru zo·
stáva jú vybran! tla eJ Kre uz
schule a ž do konca svojej š kol
sket dochádzky, teda t po mu·

Ch

lapčenskt spevácky zbor
.
Kreuzchor vystt1pil nedávno na PražskeJ Jari v Týn·
skom chráme. Vy~lll sme tú·
t o prlležltost pre krátky roz·
hovor s teho dirigentom prof.
Martinom FLÄMIGOM.

Kreuzcbor mé za 1ebou tak·
mor 800 rokov e:rl1tencle. Akli
filohu hrá táto dlborol!nl tra·
dfc ia v jeho dneinej l!innostl ?
- Tl1 hlavnú. Nič sa prek·
t!cky za tie roky nezmenilo.
Spievame rovnako ako našl
predchodcovia. V repertoári sa
opierame naJmä o národné die·
la - čl už z kultllrneho ded ičstv a alebo zo sC!č asnostl. Po
celých tých 800 rokov O čtn kťlle
Kreuzchor každú nedeJu pred·
po!udnfm a v podvečer na samostatn9ch
vystúpeniach
v
drážďanskeJ
Kreuzktrche. Ok.
rem toho vystupujeme často a l
v kultCírnych zarlaMnla ch a v
závodoch po celel NDR, naprf-

Drážďanský

K reuzcho r.

klad tak raz za štvrt roku v
palá·
symfonickými telesami pri Inter pretácii oratórnych diel, napr.
k aždý rok pred vianocami sa
za obrovského zá u tmu dráž·
ďanske1 vereJnosti zúčastňulá·
JlTIJ predveden1a Bat:ho91'fo V18·
nočného oratória.
Ste teda toho nlzoru, f e tá·
to hudba má čo poveda( aj so·
c lallstlckému posluchá č ov i?
- Zfskall sme v tomto skOsenost. Al duchovná hudba patr! ku kultúrnemu dedičstvu ná·
r oda a ako takl1 tu u nás 1
v Iných socialistických krailnách ponlmame. Napriklad Bachovýml motetamt sme vyvo-

e

e

e

ľätdeslata výročie smrti významného nemeckého muzikológa
Herma nna Kre tzschmara pripomenulo sl lipské nakladaterstvo sl1borným v yd a nlm teho štúdii.

X. hudobno-pedagogické týždne v Nemeckej spolkovej repub·
like niesli sa v znamenf podrobných analýz súčasného systému
hudobnat výchovy
Ministerstvo kultúry NDR usporiadalo XITI. ročn!k seminára
pre zborových dirigentov Táto výchovná tradfc:ta prináša v9·
r azné výsledky.

Z prfležltostt 25

vý ročia vzniku Nemeckej demokratickej republiky ude lila vláda NDR vla~;erým hudobn!kom l umeleckým
kolektfvom vysoké štátne vyznamenania. O. l. ocentll al ko·
lekUv orga nizátorov Händlových slévnost! v Halle.

Moza rtova spolo~nost vo Vladnt udelila ZlatO medailu dtrigen.
tovl Ka rlovi Bohmovi - za vynlkajCícu Interpretáciu opery
únos zo se railu. Súča sne oznámili at založenie dotácie Ceny
Karla Boh ma, určene] mladým dirigentom.

52. ročník operného fest ivalu vo Verona otvoria dňa 13. 1l1la
t. r . pre dsta ven!m Salnt-Saänsovet opery Samson a Dallla.
Okrem toho ·bude na programe Pucc:!nlho Tosca a Verdiho
Alda. Medz1 bostaml festivalu nachádzame mená: Carlo Ber·
gonzl, Florenza Cossotto Placido Domingo Peter Glossop,
Ra lna Ka balvanska, G. P Mastromet Gilbert Py a dalšf.
Sutzburg otvá ra svo! festiva l 26 júla Mozartovou Carovnou
fla utou v hudobnom naštudovan! Harberta von Karajana a
v r é žtl Gtorgla Stre hlera.
Bayr e u th

Prof. Martin Flämig.

Sn!mka: B. Koppa
táctt. Preto le nás stabtlna 150
z toho časť už s dospelými
hlasmi.

Jali v Moskve
mimoriadny
ohlas. Náš dnešný poslucháč k
nej pravda, pristupuje celkom
Ináč, je mu Iba zdrojom este
ttckého zážitku. textový obsah
prakticky nevnlma.
Prečo
je Kreuzcbor
chlapčensk ý m z bor am ?

rýdzo

- Vyplýva to predovšetkým
z tradfcle, vždy bol takýmto.
A potom
zvuk chlapčen·
ských hlasov má svoje nepapo.
dobltelné ča r o, povedal by som,
že 1e prteraznetšl a akosi slad·
ko drsný .. .
Ako riellite dorast ?
Náš zbor je zložený zo
žiakov tzv. Kreuzschule, ktore!

mozrejme aj diel Rossiniho,
francl1zskych skladateJov l autorov ďalšieh národnosti. Nikto
nemOže poprieť, že Eugen Onegin znie nallepšle po rusky alebo vaša Rusalka zasa po čes·
ky. Kto chce v opere rozumiet de ju, prečlta st v preklade ltbreto.
P očuli sme vás
sp ie va ť
aj
ope retu . . •
Isteže, ale nte na tavtsku.
Som proll špeclaltzácll. spevák
by mal sp!evot všetko. Exts·
tuje !ba dobrá a zlá hudba.
Taký Straussov Cigánsky barón
alebo MtllockProv Zobravý študent sO a ko diela lepšte, net
mnohé opery. Do Pucciniho
čias
vObec nebolo žladnr.ho
rozdielu medzl zábavnou hnd·
bou a tzv. vážnou hudbou. Me·
lódle z Pucciniho a samozret·
me at Iných matstrov st Judia plskall na ultctach. hrali
!ch flaštnety a podobne. To
smutné na tom je Iba to, že
dnes st už nikto llryvky z moderných opier neplska nlelr.n
verejne, ale ani doma.
VU pracovnf plá n je zre jme
ve fmi pestrý a ve fmi hus tý .••
Relatlvne áno. Napriklad
dnes vystupujem v Prahe.
o dva dni nato ten tst9 program opakujem vo VIedni, kde
okrem toho k 25. výročiu smrtt Richarda Straussa uvediem
ptes11ový koncert z teho tvor·
by a v Státnej opere zasptevarn dvakrát po taliansky Barbiera. To všetko v jednom týždni. V lún! ma čaká ešte recitál so Schumannovými piesňa·

Is te máte pre h lad o eur6p·
skej konk u re ncii v te jto ob·
lesti ..•
- Predovšetkým muslm spo·
menM lipský Tomášsk y zbor.
ktorý má rovnakú štruktúru.
ale je •uenš1, preto má (ažkosti pri Interpretácii mtPšaných
zborov. Jeho tradlcla te a1 o
čosi mladšia. Vo F!nsku extstu1(1 Cantorts mtnores. vo FrancC•zsku Rosstgnotets. A1 Porsko
má dobré chlapčenské zbory,
sú to však pomerne mladé te·
!esá. ktoré vznikli až po druhe!
svetovej vojne. Takou tnterpre·
tačnou tradlciou ako my čt To·
mášsky zbor sa nemOže na svete pochváliť ntk Iný.
MIROSLAV ~ULC

c tite lov

od kazu

Richarda

Wagnera

d i'la

ke .

Z tnlclatfvy ústavu dejln hudbv ha unive rzite v Palerme zorganizovali v Palerme medzinárodné sympózium nazvané Hudba,
poézi a a spol očnosť v Talia11sku ll na Stcflll v obdobi rane·
sonete 11 b aro ka.

Na scéne Parfžske1 opery dominoval! v novej lnscenácl1 Verdi·
ho Slcllskych nešpor tenorista Placido Domingo a sopranlstks
Martina Arroyové .
Vledenskf symfontcl sa nedllvno vrá tili z Ospešného koncert·
ného zájazdu v ZSSR. Hrali v Moskve v Leningrade, v Rige
a v Minsku .
Mahlerova medzlnl!rodná spoločnos(. ktorá mala generálne
zas adnutie, združuJe 100 rakúskvch a 320 zalll'anlčných zá.
ujemcov.
Vledenskf spev áčtkovla oslávlll 50 rokov svojej existencie.
Rakúska odborná tlač vysoko hodnoti tradlctu tohto súboru.
V roku 1974 uplynie 100 r okov od premiéry viacerých slávnych o perlf't Johanna Straussa. Je to prlležltost na veikO propagáciu tvorby skladateia.
Viedenská výsta va k storot:ntct Arnolda Schônberga má ver·
ký ohlas u nhštevnlkov. Na v9~tave odzneli koncerty z diela
Schonberga a jeho pr1ateinv
Vydavatelstvo Bärem·eiter ozn11mute medz! svo1tml novinkami
l Clkkerove Spomienky ll Kardošov Koncert pre orchester
op. 30.
Vo Wtesbadene vydali koncertné programy, 11vahy a predná!·
ky slávneho dirigenta Wilhelma Furtwänglera. Dokument pri·
pomfna konce pciu a u melerkO prá cu tohto dirigenta.
)

Anglický autor David Brown vydal novO monografiu o Gltn·
kov!. Autor s a v nej opiera o ruské .a sovietske materiály.
Podla r e cenzentov vytvára kompaktn11 a zautrmavú knihu.

e

e

prlvlta

25. túla slá vnos tn9m predslllvonfm Trls tana a lzoldy - pod
ta ktovkou C Klelbera 11 v réžii A Everdlnga vystúpia H. Br!·
ll o th (Trlstan ), Catarlna ):.tgendza rt zo Ida l a Kurt Moll f Mar•

HERMANN PREY
svetoznámy bar ytonista p o pr·
yýkrát h!Hi ťoval " CeskosiOYensku. a Pražskej jari 1 holand·
ský m orc hes trom Concertge·
bow, ktorý d irigoval Be rnar d
Hailink, predniesol Mahlera·
Ye · ples ne Potu Iného tovarita.
K väl!line vokálnych diel sa
zr ej me vždy nanovo nactate.
Hfadá te vždy nové poňatie ?
ZákladnO n éladu udáva
sktadatel. Samozrejme v~etky
skladby podliehalO vývojovým
zmenám v ln terpretáclt, nevyhl\em sa tomu ant ja. Neviem
v~ak
posúdtt, čt každé moje
nové podanie vedie k lepšiemu
čl ku horšiemu. Mnohé je dielom !.pontánuostl, okamttku.
možno 1 výslertkom spoluprá·
ce, ••espektlve kompromisu me
dz! pt•!stupom speváka a dirl·
g enta.
Ke by s te sa muse li r ozhod·
nút med zi o r at óriom. plesňou
a operou, ktorý !Ii ne r by ste s i
zvolili?
Predovšetkým by som sa
do tak01 sttuácle nikdy nechcel
dostať,
pretote spievam rád
vsetko. Ale keby som skuloč·
ne musel. bola by to pteseil a
este zúženejšie povedané
Schubert.
Vál n ázo r na jazykovú mu·
tAc iu
lnterp'te tovaných skla·
die b 'l
Pokladám za lepšte bez·
podmienečne spievať všetko v
orlglnáll. teda aj napriklad Mo.
zartove opery Cost fan tutte
a Don Giovanni po taliansky,
pretože tak znejú lepšte, než
ll ilemlltne. A to sa týka sa·

Sovietska gr a mofónová spoločnost Melodla vydáva zauj!mavú
kolekciu gramoplatnl pod názvom David Olstrach hrá a dtri·
%U le.

Medziná rodtlá spevácka súťa2 v Par!žl, v tomto roku venovan é pa mia tke a d ielu francúzskeho skiactatera Gabriela Fauré·
ho, priniesla velký t1spech dvom mladým súťažiacim z Maďarsk a : barytonistovi Lajosovt Millerovl (Velká cena a tri
zvláštne ceny l a sopranistke Adrlenne Csengervovel [III. ce·
na a zvláštna cena za opernú In terpretáciu).

Dráždanský Kreuzchor
drá žďanskom Kultllrnom
cl. SpoluOčln ku je me aj so

Zo zahraničia

Obd ivovatelia Rich arda Wagnera dostávajú do rúk gramofO·
novo platňu s najvllčslml wagnerovskýml tnterp•·etmt z rokov
1933·36. Platňa slúži -;úča<: n e aj ako materiál pre porovnáva·
nie vývoja wagnerovs kP.j Interpretácie.
Herbert von Karajan sl vybral pre svotu novll nahrávku Puccl·
nt ho Bohémy špičkových svetových spevákov. Kritiky prllalt
platňu s vefk9m uznanfm
ml na štrassburskom festivale
a potom trt týždne nahrávania
na platne v Mnlc hove. Bude to
jedna opera a jedno Bachova
oratórium, nič konkrétne ne
uvediem. oná gramof,ónová fir ·
ma to nemá r ada, ked sa veci
preuádza jú vopred. A okrem
toho nahrám ešte posledné dve
platne k dvudsafsedemdtelnemu
kompletu Nemecká pleseň.
v ktorom je zachytený vývot
nemerkel plesne od začiatkov
po dnr.šok, 24 hodin člste t hud ·
by. V auguste sa budem PO·
dle1at na dvoch salzburs kých
Inscenáciách
Karatanovei
Carovnet f laute a Bohmových
Cosl fan tutte, vždy po Osmych
predstaveniach.
MIROSLAV SUl.C

Na okraji Viedne bude otvorené mllzeum Huga Wolfa, a to
v domčeku, kde komponoval väčšinu svotlch piesn!.
Známy a mer.tck9 spevák Blng Crosby sa dožil začiatkom málil
70 rokov. Naša verejnost dobre pozná nlektqré jeho t nterpre·
tá cie.
Woltgang Wagner. !iéf Bayreuthských slávnosti dostal vysoké
vyznamenanie od vlády NSR.
Rolt Llebermann uvedie v Par!žl premiéru Henzeho baletu
TrJst an.
V novom naš tudovanf Bergovej opery Lulu vo Wuppertali
spieva t1strednt1 postavu s mimoriadnym úspechom mula' tka
Carolyn Smttb·Meyerová.
V Br atislave dobre známv jorg B11ur mal v NSR velký Qspech
so svojim novým dielom Sintonla breve.

OPEIA SND NA PRAŽSKEJ JARI

Z hudobnfcla umelecktcb tea &ólJstov, ktort s lo•enakt
hudobnt umenia reprezentovali
na tohoro čne J Pra:ZskeJ Jari, sl
osobltntl pozornos( odbornfkov,
kritiky a obecens tva zfskalt dve
vys tOpenla opery SND, ktoreJ sd·
bor sa vyspelému pral!skému a
festiva lovému publiku predsta.
vil dvoma svoJimi profUovtmt
l nscen~ c lamt. Ich vfber popr-l
avo tet vysoke! umeleckeJ drovn l priam symbolizoval vzťahy
medzi s lovenskou a českou hudobnou kulltlrou. Pod taktovkou §éfdlrlgentll opery SND
zasl. umelca Z, Kollera, ' ré! ll
§érre! lséra B. Krilku, na scénach zas!. umelca L. Vyabodl·
la, so zbormajs trom L. Holbkom a v kosttmoch H. ll•••·
koYet uviedli v staroslévnom
at6.nku č eske\ h udobne\ ku\tfi·
r y, v pražskom N6.rodnom d\·
vad le v prvt večer (28. V. l J)6.
vodné slovenské dielo operu
n~r. umelca f. Cikkera Hra o
lbke • amrtl na llbreto drA·
m y R. Rollende 11 v druht večer [29. V.) re prezentatfvna
d ielo moderneJ česke t hudob·
no-dramaUckef tvor by JaoAI·
kon operu Vec Makropaloa,
komponovand na dr~mu K. Cap.
ka
Hostov11nle ná!lho stlboru vy.
volalo v pr ll!sket tl ači , rozhla·
sP- l televfzU mlmorllldny ohliiS.
U! na t111 čovet be ede, ktor6.
bola 27. V. sa ztlča s tnllo do 60
novln Arov. ktorr !Ivo dlskuto·
Vllll nielen o u v~dzantch die·
l11ch, 11le a J v širš ieh s Ovlslost lach práce opery SND s tel
šérom P. Baglnom, §érdtr lgen·
tom ZIISI. umelcom Z. Košiarom
e sétrežlsér om B. Krtškom.
Z hlasov čes ke t tl a č e :
RUD~ PRA VO (l. VI. l medzi
lnf m pli;o: "Bolo dobrtm nylcom, t a ' priebehu featlulu
Pralak6 tar hoatoul , Praha
•laktort •tanamnt aahraall!aý,
alebo dom6cl oparat dbor. V
tomto roku, ' Roku l!alkel hod·
bJ, pripadla títo l!aatn6 a mll6
JIOYIDDOif a6boru SND. Volba
mala trl diaa ideOYO·umalecU • kultflrno-polltlck6 dô•odJ,
Predoňelkfm ukbaf bku apll·
tost madzi hudobno-dramatickou kult6rou Cecho• a Sto"·
kM, d'alal N ' nemalet miere
o to prilllnllo l 30. vt roola SNP
• po tretie •ysokí loaceoal!o6
• umeleck6 6roveň bratlalavakej ac6oy." Recenzentka A.
Malu! ková potom plše o bl!zkosll oboch uvádzaných diel v
sO č a s n os tt Ich hudobneJ re či a
ďal šie h spol oč nýc h č r tá c h , kto·
r~ Im dali Inscenátori .,vfrunt umelecký C.orl•t kolek·
tlv". O práci z. Ko~lera . B.
Krt ku a L. Vychodila pf~e:
.,Viletcl trate mal6 rnaakf
t•orl•t pobfad na pr6cu • tak
•• •fsledkOID lttlo•• l!lat6 la·
acen,cie, Ak orchester ndent
noflm 16fdlrlgentom podal •t·
bornt prenadl!l•t tjkoa, ra•·
aako molno tak bo•orlť •l o
tedaotll•fab a6llatoch. Popri
akhenfcb apadkocb naatapl·
la plaj6da aadaafch mladtcb
lntapretn, ktorf prenadl!lll o
noJicb umeleckých hodaot6cb
l prabk6 publikum. V ClkkaroveJ opera sme mobil aledo·
ut' dobr6 bareck6 l apadcka
•tkony zaal. amalco• J, Mart·
volia • G. Pappa, M. Haj6uyovef v hla•ntcb tloh6ch; •o
Veci Makropuloa aaufala pra·
tlod etkým E. ltltta6rOY6 ' tlo·
ba Emfll r Marty. Z mladfch u
predstav i' M. Kopal!ka, A. Czako", P. Dvorakf • d'at•f." A v
z~ ver e recenz1 e člt ame :
"PoJfK

tl-.k patril eel6aa kolekUn,

ktorf IYOI011 yYrOYUDOU ame·
leckou tro•loa Jtripra•ll pral·
lktm dl"kom bohatt umeleckf dtltok. Vyattpenla opery
SND ' Praha dokumantOYaU bo·
hatoať l tvorld roaman1to1ť
l!eakoalnenak6bo
hudobno·
dramatlek6bo amenJa."
LIDOVA DEMOKRACIE (4.
(Vl. l hodnot( brlltlslavské ln·
scenácle t11kto: "Obe lnacan6·
cle potndaaft atan6 konaoll·
dAclu D UOStuJtnf YfYot ottery
SND". - Ked~e o Clkkero••J
opere pfsall po bratislavskeJ
premiére, venultl v recenzii
via c pozornosti lnscenácll Vecl Makropulos, ktorO hodnotia
slovami: "BraUala'fl!aala brett
Jan61!kcma llakroploa ako all·

bo budobot 'lfJ'Dftoat 'ftrY•·
kate a nttornat ,.yaboloJIC·
kel alta6cle postAv, ktor6 akte·
datefa lnlplrute • podnaoute."
Inscenáciu hodnoU s lovami:
"Predstatenle SND te pradan•·
menant detailne )trapracOYa•
ntm hudobnfm naltudOYanfm
Z. Kollera, ktort JteYDe Yedle
orabeater l apeY6kOY k praan6·
mu 'Yitlhautia hndobHbo ltf•
la dlaiL Koller blboko pranl·
kol do podataty Clkkaro•el opery, clU tedlnel!nt tep 1•1 poly·
rytmU!noatl 1 nblaaoaf l!laat·
kOYfcb bndobnfch pl6ab, kto·
rtm 'ril61!a nlalaa mnalk61na
preanoať, ale at atrbattaa •nt•
tora6 aa)tltla. l.ellatr 8, Krti·
ka
prepolll!lua
Clkkarnet
opera ytruo•o pi'8SIIt JIC)doba

Za JUDr. Jirím Novotným
••tonluiJri•..
••ne.
l*•

Ceek6 l aloYallllkj
t ..rla a JtrU, ollee alda·
dataro. a budobafeb .,._.atel'ow ako at eel6 ada kalttna
Yarejnoa( atrpall
atnbl: 3.
t. r. atble aomnl YO
uku 57 rokOY JUDr. JIH Nowotat, atm•ta1J' riadltera a •edi·
ct prbnebo oddelenia Oclln••61ao nua aatorakjllo pro pr6•
•• k dfhlm hudeltDJm, atday aalae ., odbore aatonk611o prt•
•• a pr6'fa madaia6roddbo obcboda, llaa •kata pra aator·
ak6 pri•o Oatavu prba aatonk611o a prb prtmJSIDYfall ••
pr6YDickaJ fakalta Kulnat ••lnnlty ., Pralae, aleatopnd·
Nda rladJtefakat rady N.....,.._bo dralaala apololaoad
pre oabraaa meclwtlakfall pr6y (BlEN), lia• prhaet a le·
&lllaU•a•J komlaia MedmúrHaaJ aatonkel koafenacle ••·
tonkoprbnyab Dl'llllidiiU (CIIAC) a lita aprivaet NdJ Madaln6rodn6bo tatava aatonktllo prhe (INTBROO).
Ul aamotat Yfpol!et hakall dr, NOYota6ho doka1ute
atraaaoat a maoboC.6raoat leJao odbon6bo pa.obeala .....
J ., melbla6rouom mtrHia.
Dr. Nnotaf ulial praanaf ., ........ aatonk6bo prba aa
•kloaka ltyrldalatyab roluw; .. nrat kritky ••torko
obobatll noJe taoretlck6 nala.tl ••nite al lala aa kaldo·
daanel pred, la aa IUadU ..... ulleplleh aaalan tollta
komplllcOYaa6bo prhaaho ....,_ y CSSI. a y aallraDIII(. Vtfa•
ka nojej acbopaoatt ekom.,....af
..,akty a praktlakfml polladavkaal aatonkopr•ft81 oobruy, Qalallol aelf
red yYallcajtclch tapacbn pri norba kolekUnycb amllY
madat Ol'laail,aiamt uatapnjlclml autor'" a oi'J•nla6claml
poulf.ajtolml a uverallaltetml leb diala a prt nalka traWab
prbayob noriem, ' dlaiMb l!ollo sa C.UoaiOYealko atala
a mnohtcb hlad.fak norom ".. lat IUty hr6py a ouata6ho
neta upofan6bo do oqaa...a aatonkoprbnat ocbnny. Na·
malou mleroa prllpel ll: to1n, la hakoalwaaalc6 dlco11011ara6
tpra'fa ' tatto Dbluti patri aedll aalpokroknajlle,
Nemolao anpomeott atuoatl~Yoaf a JOIDnloat, akt .aanal
dr. NOYotat pnhlbMDDla a ldoll:oaaiOYaala ocbruy pr6Y
akladatefOY, budobafab apa.natarow a yYdD.ateratJe., •• Stounika, nafml ' eue, katr ' dO.Iedka fadaralldale Slote•llkf
ochraant nla aatorakf pn prba k badobatm dielam sa
atal r. 1170 aamoatatatm nbjaktom medala6rodaat •aatonkoprboej oahraay. fabo •nlf nťab lc llwaaaka, tello badobaal
nol'ba a kulttre •lbae pnmeoiJ 1 tprlmaej lúky k eln••·
llc6mu a6rodu.
Jeho oelollvota6 odbont •l•lo, aadlaat a DddDaf abt••
o •ytvoranle l!o aajdokoaalellfah podal"Dk pn pr6c• akla•
dater'" a hudobnfch .,a.natarw, ronako a11:o teho aUaabU.
16 oaoba6 Ylutaoatl pnuaaalaca a blbaktho bama•lama ••
poatnllt pomalk, akf mila yYbudnat lb naltnalejlta hod•
aoty.
Slovenskf ochrannt zviJ: autorskf
pre práva k budobnfm dielam

•le·

Jld•••

ScéTUJ z Cikker ovej H'1J o l áske a 1mrti o podani SND.
Snlmka: J. Vavro
.nt OJM!rn6 divadlo 1 yyrovnantm dôrazom na oba pofmy.
Koller uplatiiufe Jan6f ka ' celel plnosti lebo budobn6bo pretnu, v mlkrol trukt6racb ryt·
mlckf cb 6zko a6vlslaclcb ao
ap6dom • vfrazovfm s[arbenfm
aplevanet • ety stráll a rodhanje malodlckt duktus ' teho
mln iform6ch l v citovom rozklenuU. Mil zoamenlt6 protagonlstku predstnenla ' B. Kltt·
nirovej, ktod sa ' Prahe pred·
stavila ako vynlkaf6ce drama·
tick6 umelkyňa a vyapel6 lp8·
Ytl!ka. Jef dobre koattmovan6
Emflia Marty vyzer' na tavia·
ku ako dneln' Marlen Dlettrl·
cboví, IUYer6nne o•J6da ac6nu
•l v najn6roi!nofl lch yfstupocb
• fdk6ho speváckeho partu ••
amocňute 1 obdiYubodnou Isto·
tou. Druhou osobnos ťou te 1ta·
rf Prus J, Mart•oňa, aby 1ma
spomenuli l!o Ion blavof ch
predstnlteloY, medzl ktorými
up6tau alte hlasova fedrnf tenorista pekného zfnu M. Kopaf ke ako Gregor . .. Rellsér
8. Krilka a výtva rnfkom L. Vychodilom hruf6 č apko nkú tra·
~tlkom6diu ' akomal makrokoa·
me: scénu obkru!uf6 obehA
ce1ty nebos kf ch tellea, zhmotnené ako hvezd árske lnl trumenty e modely a nad tfmto
priestorom a koby plynul (sve·
tel nou profokciou l 1!81. Velmi
dobre tt m vyatihll matafyzlckt
atmosréru a fllozoflck6 mJI·
llenku diela, pri f om kaldt
proatredle deja doatalo l!o polnbuJe v reálnej sltu6cli."
V TVORBE Znll č ko -mtm· vf·
ta ,.n6tomnd vfmenu inaceaal!ofcb hodnlt obld•ocb na·
lieh nllrodnfch divadiel
pralsk6bo l bratlalank6bo ktor6 se atala d ltou tredf·
aloa". V ďa l!l o m dOkladne analvzu!e a hodnoU predovšet kým
Clk kerovu oporu, o ktoret okrem Iného pf~o: "Cikker koncipuje velké h1•dnllné plochv,
kontrastne strledaf4ce momenty napätia 1 uYoloenla, l dramatické por(r6ty 1 motl•ické·
ho rozprecounla fedootll•fcb
dlal6~o•. aby docielil postupnt
oarutanle citových rozmerov u
btavntch poath • Ol!lnné gradonnle budobnf cb obrazOY. l•·

etickej drAmy, ktoret •letky al·
tu6cle nesie prlm6rna vntUorn6
dramatl t no.ť. Rlll ltat pochope·
ole Cikkerovho diela N prefa·
•llo •l ' l!lstote ltf lu jednotil·
vf cb acta, ktol'6 pri notet dramatJckef Yybrotenostl nlkdy
neup6daf0 do naturalizmu, l!l
ul v ledlnei!nef pr6cl 10 ac6·
nlckým prleatorom ako l ' po·
hybovef dotvoreooatl detkfcb
poatb, ktorých vzťahy url!ufe
mohutnt dramatlokt obltk al
do poalednej chvfle. Adekdtna
IC6na L. Vychodila, ktorA ,,.
tdra augestlny dramatlckt
prie1tor Cou"olalero•bo bytu,
prispleu ' dômyaelnef kompo·
zlcll svetla a tieňov. •l ' pro·
lekcii dobovf cb rytln • duku·
mentov, k dynamlcket grad6cll
hudobného toku a podl!larkuta
d l! lnno sť
dramatických zna·
tov ". Recenzia vy člla Inscenácii tba to, že rné prestávku,
ktorou ,.sa narú b fednollatoaf
Cikkerovho hudobn6bo pr6du l
dramatlckf oblúk prfbebu". Z
hercov vyzdvihu je výkon J.
Martvor)a, na!mR pro ., prenedl!iv6 psychologlck6 vlerohod·
nost a neobyl!aJni ptaatlcltu
vf razu", u M. HajOssyovo l oceň uJe "vn6torn6 nbtofl!lYOif a
s enzibilitu pret••u", u G. Pap·
pa ,.citlivú umlarnanoaf". Kladno hodnoti a l epizod ické posta·
vy.
Pri J an á č kove j Veci Makro.
pulus pl&e o "alelav. .o. .1
konce.Pcil KollerMbo adt•d•
Yanla . réž.lo B. Krll ku podfa
recenzenta " nowa pranediJIJa
o vtraznom talente tohoto
umelca. ktorf kd dú poatavu
Individuali zoval ' fedlnellaom
p5ycbologlckom portréte, korel pondujtcom 10
a6brnom
~ estlck6bo a mlmlckfho pret•·
vu". A napokon o výkone E
KttlnérovaJ v úlohe Emilie Mar·
tv v závere recenzie č rta m e :
"Ce16mu preds taveniu dominu·
lo výkon E. Klttná rovef, ktorA
prezlva os ud Emilie Marty '
pdsobivom vyklenutam dramatickom zá bero - mAme pred
aebou •fkon dynamicky tdrny ,
• t razovo neobyl!afne prepraco.
uný a SJM!VIlcky strbuttlcJ".
O, RAPOS

Absolventský koncert
Dlla 4. máfa 1974 v koncertneJ alenl SF na orcbt!lltrtlnom
koncerte vystdplll §tyrla absolventi Konzervatória v Bratlala·
ve. Spoludl!lnkufdcl Symfo•lckf orcb_..r Xoaaenat6rla bral
pod taktovkou dirigenta opery SND prof. Gerharda AatrL
Výkon tohto teles a bol vtbornt. UkazuJe aa, :Ze s poluprAca
so s k Osen ~m dlrlgPntom mO!e priniesť Ian osob a pod Jeho
taktov kou mO~u budOcl brAči orchestrov zlskat potrebnt skll·
• senostl. Produkcia orcheatra te výsledkom pedai!Oilckýcll
schopnosti dirigenta a dobrat prlpravy hrAčov v ted.notllvtcb
triedach.
úvodom koncertu sa predatavlla klavlrlltka Muta Poltknt
z triedy pror. P. Pokotnet. Pre evot absolventský vtkon 11
zvollla Variácie na Mozartovu tému op. 2 F. ChoplnL Bol to
svoJim spOsobom nevda čnf vfber. Roavláčna sklada ao aačlatku tvorive ! dráhy Choptna nesie na mnobtch mleatacli
prvky , r ozpAč itosti a Je Interpreta čne tvrdým orlel kom pra
~ ka se n tch klaviristov. Polákov6 sa slul ne zhos tila svoJe! tllo.
hy. DisponuJe dobrou technikou (at ked na Chopina trochu
tvrdou l. ma zmysel pre vts tavbu diela. l. klavrrny kon·
cert S. ProkDllna zaznel ako druhé l!lslo koncertu. Sóllst·
kou bola Ntrta ltonl!ekOYt 1 triedy prof. }. Mal lndu. Konče·
kovet Prokofiev bol pint dynamizmu. vervy a naplltta. Vf·
born6 technická pripravenost, zdravá a drave mll%lkallta, ctt
pre ytatavbu lfadáclf, zmysel pre zvukovd farebnosť a pevnf
rvtmua. to 10 aymptómy Jet Interpretácie. ktord umocnil vf·
bornt vtkon orcbestr11, vedeného s kdsenou rukou Auerovou.
V áriách z Metlstofe lll (A. lloltal a z Rigoletta (G. Verdl)
so predstavil barytonista fai'Oil•• Koaaa z triedy prof. l . Cer·
ncckeJ. DisponuJe vefk ým hlasovým fondom. apotahllvou spe·
váckou technikou, ktoré demon§troval na spomrnaných ná·
ročnýc h 6r l6ch. Ne zdokOMlante svojich mo~n ostt potrebuJ'
viac koncertných a operných ~rlle!ltostr, aby sa mu hlas d te
v! člm t "otvoril• a "vyspieval .
Prehliadku absolventov ukon čil absolvent dirigentskeJ tri..
dy - Stanlalav Kowalakl a triedy prof. G. Auera. Pre svot
absolventský vý kon sl vybral Maadall80baon predohru Hebrl·
dy a symronlckO báseň Sárka z cyklu Má vlast od B. Smetanu.
Skladby, v ktortch sa mO!R prezentovať dirigent al orches·
ter. Kowels kl sa predstavil ako typ lmpulzlvneho dirigenta,
ktorý sa strháva hudbou. ala ktort cez tato str hne at orchea·
ter. M6 Jasno a presntl , ..tlkul,clu. Zvuk a mo! nostl or·
chestra sO mu bUzka. V oboch Interpretovaných s kladbách
dokhal zmysel pre plastlč n osť hlasov, frézovanie a zvukovd
proporciu tednotllvtch nástrotovtch skupin.
l. DIIIAit

/

Nltt~ianska

ltctna
V apríl1 a v m6j i t. r . u&poriadalo
programove oddelenie pre prdcu s def·
m i a mlódeíou prl PKO v Nitre druhý
1'0čnlk /&udobno-spevdck ej &rlfaže s n6 :vom Nitrianska ZutrUl '14. SrUa! vy hld ·
sená pre žiakov ĽSU a stredných šk ôl
14 nad1 presne stanovenými podmienka.
mi, ktorl určujú j ej obsahovú ndplň a
1p6sob sútazenia. V t omto roku bola
podmrenkou útastl v srlražl lnterpr e·
tdcia j ednej 1kladby slovenského auto ·
ra a v r ámci .. Roku českej hudbu" sa
od porúčali ako volitel nl l skladbu i!eskvch majst rov. Kým prvého r o čnlka sa
:úča$tn il o 87 mladých ludi, druhý r oi!nrk, do k t orého okrem ž1akov ĽS U a
stredných skal :: Nitru boli zapojené
i rtUBtá Zla té Moravce. IIJové Zdmky,
Topolcany, Parli::áruke. Lecice. Vró b~
a !ota, zazruunerUll 179 suťa :iac ic h. Vu-

r aclovacfe k olti, k toré prebehli v m cs ~ac t
nprill dali možnost po s t ú piť do fin 6Le
i ba tým, k t orých výkony :odpovedali
kr itériám odbornej poroty. Predsedom
porot u bol iniciótor Nitriansk ej l ut ny,
: asi. umelec, noslter Certu mesta Nitr y
Bartolomej Urbartec.
Vyvrcllolenim súfaf e boli d va f málové
koncerty poriadané 11 e&trádttej hale
PKO v Nitre, k t or é mail vetml d6stojný a sld vnostnt} charakter. Po sldvnostných f anfár ach od B. Urbanca, k tor é
odzneli v podaní žiakov dychového odd.
ĽSU v N1tre, prUtovoril 1a k účastní·
kom l tltaf e a prltomným ho1tom pod·
predseda ONV v Nitr e Ján Melif. Zdôr aznil vý:uam mimo§kolských umeleckých podujati a vyjadril spokoj nos( 1
reallzovanlm Nitrianskej l utny v tak §i r ok om okruhu. Pr ltomnost zástupcov OV
KSS, ONV, MsNV a clalflch f unkciortd·
rov, učitetov zo uíčas t nených CSU i
ZDS viedla účirtkuj úcich podar i!o najlep!ie výkony. Možno povedat, že kazdd to zúi!astllených ĽS U pr ispela k u
kvalite 1úfaže 11 Inom odbore: ~laci z
~ ovýr h Zlirnkov prekvaprl1 lllav11e spev(ick umi výkomnr, obsadili prv6 mresta

u skupine 1tarJích i mladl ich f iako11,
Partizánskeh o nadchll prltomnt}ch
poda1tlm skladreb na dychových nástroj oel&. Medzi lplčkové výkonu Nitrlan·
.~kej l utny '14 patrtlo podanie Haydnovllo k oncer tu pr e klavlr a orche1ter
D dur žia čkou L . Hagarovou za spolu·
tíi!inkovania sláčiko vého k omorného lÚ ·
boru ĽSU v Nit re, interpretdcia Hummelovllo Koncertu E& dru pre trúblcu (L.
Vančo) a lclarinetové 16lo A. Alaclcu z
ĽSU Partizdruke. Vifart 1tlttde zúkalt
hodnotné ceny a odznaky 'Nltrian1kej
E. KUeEROVA
l utny.
~ iac i

KONIWilZ
St•t•y lcomorat orcbaatar !lllaa,
aL Prtellu IJ. 1, PSC 010 OO, tal. 211·7·
'fJPinla koalcan aa obaadaale ml...:
llMoJ, utbka, •Jola, 2. flauta, bula,
Wele úatJ'ola, l.odlaat byt JOBkJtne... P. .mlaalcaa pre priletia te Dlto
aolattrlam Jtoaunat6rla. VIMO alabo l•t Ddbont •ldalaale tetto ti'Of·

...

Prihlilky 10 ll•otoplaom ulllta ••
a•..••• adrna. Ka konkana badt
aaUdaalt pfaomna ponaaf. Caatow•• ......... 1. .

".,.ttm.
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Austrálsky dirigent Charles Mackerras
dirigoval l. VI. t. r. Symfouickt orches·
ter hl. m. Prahy FOK. [Za zmienku stoj!, že sppmfnané teleso slá vi práve v
tomto roku 40. výroči e svojho vzniku ... l I keď domáci kritici nepr-lnl esll
prHlš na dsené ohlasy na toto podujatie,
chválou je už skutočnost, že Mackerras,
momentálne hlavný dirigent londýnskej
Sadler's Wells Opera Company uviedol
poč a s koncertu trl (l) dle·l a českých autot·ov - a teda Išiel cestou s kuto čného
holdu tradlcii 1 súčasnosti k Nijlny, ktor t - s láv~ Rok č eske j hudby. ZvlU t pr e-

skúšok a menej známy repertoár l Ber·
Iloz: Král Lear, Schumann: 4. symľónla,
!elezný: Vio l ončelový koncert - vo vynikajúcej Interpretácii St. Apollna, Rave·
Jovo Bolero l boli pr! č inou, že orchester
nezapôsobil ta k bezprostredne a spontánne, ako sme zvyknutf.

poslednej tretiny festivalu patr( l
D. oníekolko
interpretačnfch vrcholov.
V tomto obdob( prebiehal aj tzv. "slonnskf tf :ldeň ", ako sériu podujat( slovenskfch umelcov a predvedenf slovenskf ch diel nazval tla č ov f bulletin Pražskej jari. Po dvoch neobyčajne líspelnfch pohostinských vystúpeniach opery
SND uviedlo Smetanovu divadlo Sucboliovu Krútňavu a Cikkel'ovho Coriolana.
V tzv. cykle mladf ch, uiporiadanom
agentúrou Pragokoncert v rámci PJ vyatftpili Marián Lapi anský a Jlndi'ich Pndera. Kon cert SF a v závere {esUvalu
spoluú č in k o va ni e
Gabrie ly Beňai::kovej
uzavreli slovenská. č asť. Ak pridáme ešte
koncert Ladislava Slováká s orchestrom
F OK v prvej p(}Jo-vici festivalu a vystá.penie Slovenské ho kva rteta v rámci
sllivnostného otvorenia PJ, môžeme konl tatova ť nielen
pomerne kvantí.tatlvne
rozsiahly slovenskf prispevok. ale roz·
hodne jeho
. kvalltaHvny
. ..
. p rin~.
programová
Z ékladná
Rok česk el hudby -

.'

orlentll'cla
l v uvedenom
obdobi festivalu ovplyvnila rozhodujúcim
spOsobom koncepciu jednotlivých programov: až na malé výnimky nP.bolo na
festivale podujatia, na ktorom by neodznela aspoň jedna česká skladba
mladšieho alebo staršieho pôvodu, pričom rad programov bol zostavený výlu č ne z českej tvorby. Je obdivuhodné,
že p1·ogramovej koml~il festivalu sa podarilo u väčšiny zahranlčnS'ch umelcov
1 súborov presadlf zaradenie česke (
skladby, čo má význam l pre ďalšiu propagáciu českej hudby vo svete. Tak
napr. sovletsky dirigent Jurij Simonov
na koncerte Ceskej [ilbar mónie {25. V.
t. r. 1 okrem zaujlmavllj a neobvyklel
koncepcie Prokofievove j V. symCónle orchestrom vynikajúco interpretovanej
- dirigoval Sukovu Sléčlkovú serenádu,
ktorá v jeho podan! zlska la ruskú širokodychost a melanchóliu, no náš poslucháč postráda! jej typickú sviežosť a
jas. Na koncerte spoluúčinkoval (v pohotovom záskoku - bez zmeny programu! - za Martu Argerichovú l Ivan Mor avec, ktorý perfektne a s vysokou muzikalitou uviedol Ravelov Klav!rny koncert G dur. Dalšf koncert CF pod taktovkou Jeana Martinona sa, žia!, nestal
o č akávanou udalosťou: azda nedostatok

v ýznamným festivalovým podujat1m a pokiar Ide o orchestrálne koncerty, pravdepodobne vyvrcholenfm - boU
dva koncerty Concertgebouw orchestra
z Amsterdamu s dirigentom Bernardom
Heitlnkom. Mahler (Plesne potulného tovariša - sólista H. Prey l a Bruckner
[V. sym(6nla l v Ich interpretácii boU
zriedkavými zážitkami, nielen pokia! Ide
o technickú brilantnosť hry. Frapu júcou
bola predov etkým vysoká kultúra prejavu, ktorá nepoznala násilie ani v zvukove oajexponovanejšfch úsekoch, predsa však v každej fráze znela presvedčujúco, s nekonečným množstvom dynamických 1 farebných odlieiiov. Prirodzený tok hudby akoby prezrádzal dlrlgentovu zásadu, že všetko je v hudbe
vkomponované, treba len dielo správn e
uchopiť. jeho umenie prechodov sa zdalo byt neprekonateYným a v nemalej
miere prispelo ku vefkolepej uzavretej
kOIICepcU na (roli Brucknerove j symfónie.
Hermann Prey podal nezabudnuteiný
výkon - aj u neho popri vysokej muzlkalile zaujala poslucháča očarujúc a
prirodzenosť a kultúra umeleckej výpovede. Z komorných koncertov popri Harmónii Ceských J:i lha r monikov v prekrásne 1 záhrade Cern!nskeho paláca, Di movho kvarteta (HindemiUJ , jan áček , Sebumann l ' a koncertu v · pl'ivabnom novoreš·
taurovanom renesančnom Martinlcovom
palécl, zauj!mavom najmä programovo
(Klavlrne eklogy a takmer neznáme pleS:.
ne J. V. Tomlilíka v podani P. St č pána,
resp. ). Jindráka a A. Holečka ; Voi'íllko·
va Sonéta a Smetanove Ceské tance v
podan! J. Novotného l - zaujalo predovšetl<ým Beaux Arts T~ io (Haydn, Ovoi'ák, Ravel) s ctwHaml ttž prejemnelou
Interpre tá ciou, prepracovanou do naj·
menšieho detailu: čo azd a menej posltí:Wb Haydnovl, o .to vlič~ml RavelovL .MlII\Oriadnernu záujmu ' JJredovšetkým mla7
délľo obecenstva sa tesil už spomí11auý
Cyklus mladých v Rytierskej sieni Valdštejného paláca. ktorý ,v polrec!lélor.h
predstavil rad mladých talentovan9ch
hudobnlkov - neraz hotových umelcov,
medzi ktorými zéstupcovla zo Slovenska
zaujali popredné miesta.
ALZBETA RAJTEROV!,

BEAUX ARTS TRlO
cfz,ne a s muzlkantským entuziazmom
1 týlovým pochopenfm mu vyšla Symf6·
nia D dur od Jana Václava Huga Voľflí
ka, dielo ktoré v sebe spája výraz beethovenovsket doby a melodiku 1 zvukovosť romantizmu. Možno vlne slovanského pátosu, rozmachu a vefkolepostl
by sl žiadala Interpretácia Janái!kovej
symfonickej rapsódie Taras Bulba, ktorá
mala vygradovat večer s Mackerrasom.
Dirigent tu demonštroval skôr "európsky" zmysel pre architektoniku , než janáčko'vsku zvukovú bujnosť a verkolepost nástrojovej sadzby. Snád preto
chladnejšie pri jatie domá cich... Dvadsať variácii oa vlastni tému v slohu
národnej piesne od liu Krejčlho už svojou fOJ•movou výstavbou [sled žánrovo
pestrých plôch l a Inšpiračným zdrojom
(svet ľudovej plesne) bolo jednou z uká žok, akýml cestami sa uberala a Inšpirovala [až podnes l na (mä staršia skladatelská generácia. Mimochodom - !ša
Krejčí patri llež medzi "jubilantov" Roku českej hudby [nar. v r. 1904 - zomrel v r. 1968 ). Nesporne - interpretačným vrcholom večera bolo vystúpenie fenomenálneho francúzskeho trúbká,·
ra Maurieea Andríího v Haydnovom Koncerte pra tribku a orchester. Pozn áme
ho aj v Bratislave - už jeho vstup na
pódium vyvoláva nielen zvléštne fluidum, . ale l neobyčajpé prejavy sympatie:
bez obvyklého chladného o~akávan!a a
napätia zo strany publika. Je to dokladom l velkej a pôsobivej osobnosti Andrého. Hrá lahko. isto - vlastne nehré:
pohráva st· s nástrojom i skladbou ak to, pravda, nechápeme pejoratívne,
ale v tom najlepšom zmysle slova. Jeho
výkon nemá črty zápasu umelca s dielom, či s autorom, nie je to dokonca
ani stotožnenie a podriadenie s a skladaterovl (hoci André nikdy n e vybo~uj e
zo štýlu.) - Interpret tu demonštruje
nadhlad, virtuozitu, dellká llnost. perfektnosť, nebojíme sa povedať ekvilibristiku (opä ť - v tom najlepšom zmysle
slova 1. Zh rňujúco: jeho hra prináša radost - interpretovi 1 obecenstvu •

PAVEL ST2PAN

..
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Spoločná súfai Cs. rozhlasu,
časopisu Rozhla~

a HŽ

l . A. Dvoi'á k - Domov mu j. 2.
B. Smetana - Z domoviny. 3. B. Martinu - Otváranie studni l!iek.
Mená výhercov 12. súťaž nfiho kola:
dlh ohr ajft ce platne zlskavajú: Eduard
Hndcov ič, ul. Cs. armády 4, 921 Ol
P i ešť a n y Anna Savková, Budovatelská
50 060 rh Preliov, Ján Klimo, SoJtésove'j 26, 600 OO Bratislava a Judita Bedoová Mládežnícka 39, 974 Ol Bansklí
Bystrí~&. Vecnú pré miu časopisu Rozhlas v cene Kl!s 100,- zlskala ~e lml
ra Tkál!ová, Leopoldov 884. Pre výhercov je pripravený koncert na ! elanie, ktort odzni e 15. jt11a o 20,00
hod. na stanici Bratislava. Okrem toho dostanú pol ročné predplatné ča ·
sopisu Hudobný život.

Súfa:lnf seriál Tri otázky pre vlis
sa skoni::il. Tí pnslu c háč i , ktorl svoje
ndpovede zas ielali pravidelne, dosta·
li sa do záv ereč n é ho žrebovania o
hodnotn é ceny.
Cenv Hudobného vysielania Ceskn
s lovenského rozhlasu získali:
r. ce na -

Jt(s 2400,- -

stereogramofón v ceoe
Joze! Liška, Havráoe-

Najviac sme čakali koncert Sloveaskel
!Hharmlinie (2. VI. t . r.) s jej šéfom
nsl. umelcom L. Slovákom. V úvode z.aznela skutočne perfektne zažitá a usa-dená Kardolova Hrdinská balada pré
slííi!ikovf orchester, op. 32. Skoda, že '
v roku výro čia SNP sme sa pred čes- .
k~m publikom nemohli reprezento.vat
novliim dielom, skomponovaným k te jto
významnej udalosti našich národných dejfn, čo nechce znižovať kvality odzne·
le j skladby. Beethovenov Klavlray kOD•
cert č. 4 G dur, op. 58 mal s6Ustku '
Viktliriu Postniko-vovi, sovietsku klavi·
ristku odchovaňkyňu Jakova Fllera. Zdi
sa ž~ Beethbvenovo mttžné, architektonicky pevne vystavané dielo, s pr!snyml
požiadavkami na pevn osť úhozu, pres nosť a discipllnu sólistu nevyhovovalo·
skôr romanticky subtnnej plan1stke. Tá to črta jej umeleckeJ povahy sa mohl ~
prejavlt najmä v 2. . častl, kde predvied·
Ja "fllerovskú" raflnovao(J a jemnú prstovú techniku s typicky ženským lyrizmom. Na Beethovena je to však m~il o .
Obdivovali sme sp revádzačské umenie
L. Slováka, ktorý s maximélnym sústredenfm dal dielu predsa ~en orchestrálnu pevnosť, ktoré chýbala · agogickému
vlneniu sólistického podania. V zévere
kon"certu zaznela Prokofinova kantáta
Alexander Nevskt - Slovenskt Ulbarmonlcký zbor so sólistkou V. Soukopovou predviedol v tomto veYkoryso vystavanom diele profesionálne perfektnt
výkon, vygradoval trochu rozp a čitý dojem z Beethovena a dokázal - sp.o lu
s orchestrom - že naše lnterpretacné
umenie by mohlo v Prahe reprezentovat 1 dôslednejšie, napr. s domácim sólistom P. Toperczerom, novinkou slovenskej tvorby a s re:sttvalový.m čťslom tvpu
Prokorteva. V poslednom člsle programu rovnako mohla prezentovať svoje
kv~IHy Ľ. Baricová (ako na koncerte
v Bratlsla"ve l i keď voči výkonu
V. Soukupovej ta~ko vzniest pripomienky: najmä čo sa týka · technickej a farebnej jedlnečnosll - menej už xrozumltelnostl nénle "Pole mftvych ".

Beethovenova

9.

sym!linia

d

mol ,

Gp. 125 za11nela dvakrát: hodnot!m koncert zo dňa 3. VI. t. r. (o deň nes kOr

videll repr!zu koncertu l diváci teiev1zie, leda je možnost porovnávania]. Dl-

•••

·Tri Qtázky _
pre· vás
Správne odpovede na otázky 12.,
poslednej čas ti súťa ž ného cyklu, vysielanej 20. a 23. jána t. r .:

hlasGm l komorným zdrulenlam (ARS
CAMERALISl, s prezentáciou virtuozity
a náročnej techniky. Tento výsek ambi·
c!óznej, 1 ked pomerne umiernenej generácie však nedáva mo~nost širš\eho
hodnotenia.

Dň a 2. júna t. r. bolo v Dome umelcov matiné zo skladieb mladých čes
kých autorov, združených v AkUve mladých pri Zväze českých skladateYov a
koncertných umelcov. Zaznell Interludi
e Ritornell pre f)autu , klarinet, Yiolu a
klav(r od Jaroslava Rybár a, Sdelenl pre
s61o fasot (vynikajúci Fr. Herman ako
sóllstai) od Ladislava Kublka. Sonety
pre spev a klavír na tezty renesačo:fch
bbnikov od Eduarda Drfzgo (klav.
sprievod autor, spev Klement Slowioczelt) - dielo, ktoré akoby nadväz()valo na ebenovskú plesňovú ltteratúr• v
tom najlepšom význame pojmu, suite pre
klavír ( pätčasťová l "PetiUstek" od Ivaoa Kurze - sympaticky dokumentujúca
snahu mladých Cechov, nezaMdat l na
sólistiek ú literatúru l čo zase nie je·vždy
dosta\očné v na,šej skladateľskej škole l.
a napokon organová toccata Katedrííly
od Vííclava Riedlbaucha, ktorú autor vybavll do sveta tý mto
spctevodom:
" Skladba vyjadrn·ja obdiv .k architekti·
re a Taliansku vôbec, trochu amttku a
vera zlosti na nafikancov". Všetko toto
- bez lronlzovanla -, navyše s ted!·
nečnou a sebaistou realizáciou demonštrovala Gabriele Itiedlbeuchod, momentálne poslu cháčka organovej trledv
prof. Relnbergera na AMU (predtým študovala hru na organe u prof. I. Skuhrove1). Bol to teda nielen koncert z diel ·
ne mla dých, ale 1 predvedený najmladším! Interpretm i. Globálne: ukázal Iskre nie talentov, hladanie cesty od tradič
ného k modernému - no zatial osob·
nostne nle vždy najvyhranenejšlemu. U
v§e tkých skla da telov bola sympatická
snaha venovat cUel• a6lovýin nástrojom,

kovli 79, Rulomberok. Il. ceua -;
stereogramDl lin v cene Kčs 1750,-.
- Zelmlra Vančov6 , Kalinovo 97, okr,
Lučenec. 111. cena tranzistorový
prijímač VEF v cene Kl!s 1100,- ...,
Margila Rakovská, ul. SNP 943, Krem-,
nica. IV. cena - horské s lnko v ce- '
ne Ki!s 550,- - Ingrid Boldiiiovli,
Tríbečská E/Vlll., Topof čan y. V. cena,
- horsk6 slnko v cene Kčs 550,- ~telan Knlič, Kolárovo - VI.,
i!. 184,

Ceny Hudobného života zlskall:
I. cena - originál Otakara Kollir a
v cene Kčs 2000,- - Erika Artbanerová, údoln6 č . 1, Bratisleva. 11. cena - originál od Emila Blahu v Cfl·
ne Kčs 1000,- - Stanislav Hochel,
Dubovany 258, okr. Trnava. IH. cena
- origin•l od Stefana Bartalského
v cene Kl!s 1000,- - Alojzia Lislin·
aka, tSU, Partizánske.

Prémiu čaaopisu Rozhlas - tranzlstorovf prijfmač R0111ija 301 získal
Jozef Samo, CSU, Vranov n. Topfou.
Dve ceny ttechy zfskali:
Kompletn6 gramor6novtí nahrávku
opery Knieza Igor od Alexandre Bo·
rod ina získal Stefan Kyika, Fučlkova
1403, Poprad. Na hrávku IX. sym rlinif!
Ludw iga van Beethovena zfskala Má·
ja Valic(}vá, štud. domov Ľ. Stítra,
Osmolovova 82-b-1024, Bratiaiava.

.

'

.

VIKTORIA POSTNIKOVOVA
rlgoval vynlkajtícl sovietsky dirigent
Gannadif RoldNtveaskll, hrala Ceskt
mharmlinla, splevaH: Gabriele Beilai!ko·
d , Marie Mdzod, lvG ~ldek a V6clav
ZHek - s Prahkfm filbarmOJllckfa
zborom. Všeobecné uznanie sl te ntokrát
odniesol predovše tkým jedinečne farebný a technicky precfzny zbor (l keéf. prizna jme - je nečak,anfm zUitkom J)l)o l
čllvat práve toto dielo v čeiitlne), • 116•
llstlckého kvarteta zauta11l •· Belai·
kod, so zmyslom pre s6hr 11, ale l kvalitou hlasového materltUu, o jedinele
krásneho, lrulttvovaného a k·rl§tlilovo
znej ťíceho, Viac sme č a kaU od dtrlgenta
- predviedol profesionálny, koncepčne
vyhranent výkon (smerom k !ntelektuAI·
nemu a moderne, s odstupom chápa:nému podaniu ) - ale divák s a akosi oe·
mohol zmlerlt - práve u beethovenov·
skef ódy na radost, život, pozlť!va s takýmto zasmerovaným chápanfm fi.
n ále tvorby autora , ale l finále fest!·
valu. Jedna z možných ciest - možno
viac prekvapila u vervného a dnes sve·
tovo znamflnnj Ciceho Roždestvenského.

!UIZIA DlliiNfOVA

