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SPEV
V dňoch 22.-30. Vl. t. r. mal
&om možnost sledovať spevác
ku sutaZ V. med.linárodnet sí1
taže P. l. Cajkovského v Moskve, e to jej 2. a 3. kolo. Zo
68 prihlásených sa s úťaže zú
častnilo 58 spevákov z 15 stá
lov celého sveta. Do 2. kola
sa dostalo 28 spevákov [ 14
ZSSR, 4 MĽR, 4 BĽR, 2 CSSR,
2 juhosľávia, l japonsko a 1
Kuba). Z jednotlivých hlaso
vých odborov bolo v 2. kole 10
sopránov, 2 mezzosoprány, 3
tenory, 5 barytónov. 8 basistov. V tomto počte boli - na
našu veľkú radosť dvaja
sólisti SND v Bratislave
Magda
Hajóssyová a
Peter
Dvorský. Už tento fakt bol verkým úspechom mladého slo
venského vokálneho umen ia.
Moja najv!lč š la pozornos( SA
sústredila, samozrejme, na na~lch dvoch mladých kolegov
Počul som výkony skoro všetkých súťažiacich v druhom. čl
v treťom kole. Okrem sledovania sútaže sa č lovek neubrán l
t omu, aby nehodnotil a neurčoval rebl'fček. MOi prvý typ na
pos tup do 3. kola mt vyšiel
likoro na 90 percent. Ked be-

ar

r!em do úvahy aj okolnosť, že
ani jedna súťaž nebýva stopercentne spravodlivá, tipoval som
dobre. Dúfal som, že nasl dvaja speváci postúpia. Ich výborné výkony ma v tom utvrdzovali. Pot·ota má však svoje krl·
tériá, ktorým sa treba podriadiť a často rozhodujú nielen
desatiny bodov, ale aj rôzne
iné okolnosti. Súboj sopranistiek, najpočetnej šej
hlasovej

skupiny bol velký, a tak sa
stalo, že z našich kandidátov
postupll do 3. kola len Peter
Dvorský.
Keby som chcel cha•·aklerlz ovať všetkých účastnikov 2.
kola, muslm zdllraznlt, že to
bol výkvet speváckych š kôl jednotlivých zt\častnených národov. Veková hranica sa pohybovala od 20-30 rokov. boll
lu spevac1 na začiatku svojeJ
kariéry, ale už l ostrlelant a
na velkých javiskách pôsobia cl umelci. Vekový
priemer
spevákov v ll. kole bol 27 rokov. Najmladšf bol práve náš
22- ročný tenorista Peter Dvorský. Vo v!IĽštne pripadov sme
počuli
velké, zdravé, krásne
srarbené hlasy s kovovým leskom. s výbornou hlasovou technikou a hlbokým prežlllm ob·
~ahu sptevonéhó. Len v menšine bol! hlasy menej objemné
no pritom vysoko kultivované
To bol ďalši moment, ktorý
vplýval na celkové umlestne
nle, alebo postup do UI. kola .
Okrem povinnej skladby mal
každý účR s tnfk II. kola ukážku
z tvorby Catkovského, z národ ·
net tvorby a svetove! llterattí·
ry. Repertoát·. jeho výber a
volba zohrali tiež svoju úlohu.
čo sa odzrkadlilo al v reakcii
obecenstva l poroty. Volili sa
skladby rílzno1·odé - čo do ná ročnosti, rozsahu a páčlvosll.
Výkon M. Hajóssyovel v ll. koJe bol perľektný. Spevái!ka, ktorá sa dostala pri hodnoteul
pred ňu , mala snáď objemnejš f
hlas, no po technickej stránke
sl dovolfm tvrdiť, že sa tel Hajóssyová n ielen vyrovnala, ale
bola
lepllla.
apriek
tomu
úi!asť naie j sopranistky v ll.
kole treba považoval' za ve lký
úspech - z vláliť po konš tatovanf, že na Ca tkovs kého sfiťa·
! l n e boli doposia! i!eskosloven·
skl speváci úspelinfl
V III. kole - teda vo fin á le - boli výkony jednotlivcov
nn velmi vysokej úrovni. Poro·
ta mus ela vynaložlt vera námahy pri stanoveni ·konečného
rebrička. Zaujlmavé bolo pozorovaf, ~e nie každý hlas sa vedel rovnako Ideálno vyrovnať
so s prievodom orchestra. Prvé
a druhé kolo bolo so sprlevo-

Viťazi spcvuckej éu~lr Cujkovskéllo sútaže. Druhý zCava l . Pono-

marenko, nosttei l. cetlfl.

Dňa 25. júna

t . r. bolo priateľské str et nut ie najvyšších predstar.nteiov KSC a vlády CSSR s po.
prednými českými a slovenskými umelcami. K vy§e 300 účastníkom stretnutia prehovoril ger~e
rálny tajomník OV KSC Gustáv Husák.
Snimka: CSTI{

o
Dna 25. funa t. r . sa stretli poprednl če sk!
podmienky. Pri tel prfležltostl orltall vlace·
slovensk! skl~tdotelia, koncertn! umelci a hu
ro konkrétnych opat1·enf. V d bk us!l k tetto
dobni vedel na spoločnom akUve, ktorému
problematike vystupill l Josef Semin a Ladi·
predsedal nár. uu1elec prof. Eugen Sucbuó
sla v l>filler, pracovn fc! ÚV KSC, In jom111k ZSS
V lllavnom referáte lntormova l poupred st~du
zas!. umelec Zd. Mikula, tatomn!k českého
ZSS - d r. Zdenko Nov6ček, CSc. o vykonanu1
zväzu Václav Kui!era a dali!. V závere zastJd·
práci od ustanovenia Cost-oslovenského výbo
nutla podč!~trk!l mnohé spoločnó črty, ktoré
r·u zväzov skladatclov. V te1to bilanci i zvlllsf spáJa li českých a slovenských hudolm~ch
podl:larkol viaceré dollut.Jy medz1 skladatel
umelcov .,
skýml zv!lzml suclallsllckých st•.lluv. sl.loločné
V ten l!.tý den o 11:1 hod. sa slletll delegáti
akcie k 30. výrui:iu SNP, mnohé kunzultáciH
umeleckých zviizov n11 Prazsko1n hrade s oo·
ktoré vyjasilovall estetickú kn!íirlá stíčHsnHI
lillckým vedenhn OV KSC a r ep1·ezentantml
hudby. Predseda českét10 zväzu Cnbomlr
našej vlády, Generitlnv laJomnfk ÚV KSC
Zoleaný hovoril \ o najvýználiiflolsičh akclácb dr.. Gustih llusálc v uvodJ1pÓl prefa.ve pod!tkO~
česl<ef zväzbve1 organizáciC. hodnolll nedlivnu
va l urpelcom zdôrazn.ll priní:"ipy soclallstlr:ké·
prehliadku sučasnei tvorby a charakterfzoval
ho 'umenia a potl c!arkol nutno~f zdokonarn'va(
dnešné cwlll a zámery českého zväzu. Predsa·
a zlep!:ovat všetky stránky nášho ~Ivota a všel:
da slovenské! skladáteľskej sekcie ZSS zas!.
ky úseky našej práce V dlskus!l, ktorá s a
umelec Mllad Novák podobne cll!lt'ukterlzov<.~l
i·ozprúdlla v miestnostiach pražského hrw1u :
prácu slovenského zv!lzu, zdoraznil najvýznaru
mail delegáll umeleckých zvílzov prf\ežltosf na
nej!lle akcie, prácu s mladými, sOta~e 1 col
konzullá c..Je rozman !lých otázok a pt·oblémov
kové zámet·y. V diskusii vystúpil l vedLICi of\
našej kultúry a umenia. Hovo1·1lo sa, o umelf!cde leu!a ÚV KSS pruf. Michal Hrulikovlc. CSc.
kom škols tve, o lueologll'kel prípr.·!lve mlad9ch
Popoludnl bolo zasadnutie Ceskoslovenského
umelcov. o propagácii čes kosloven s kého ume·
výboru zväzov skladatefov, kde sa podrobne
nia doma a v zahranič! o u jas l1ov8nf a orehl·
I'OZobrala priprava seminára o úlohe hudob
bovanf marx! s llcko-lenln&kej estetiky, o r<ll·
nej kritiky v rozvoji sučasného umenia. Vý- nych kultúrnych dohodách i práci lednolllvých
bor prijal uznesen ie, že sa uskulol:nt v apríli
umelcov, !ch perspekllvach a bohatom uplat1975 - v spolupráci so Zväzom skladatelov
nen{ sa v kultúrnom živote. Viackrát boli na·
ZSSR. Určil sa podrobne plán prlpravy a or·
črtnuté myšlienky o úzkej spolupráci českých
ganlzačného zabezpečenia. Oatej sa hodnolll
a slovenských umeleckých zv!lz'ov. o prellnont
priebeh Roku česke! hudby a stanovila s a kon·
s a českých a slovenských u ínelel:kých ril·~kov
cepcla záverečného koncertu: Očastntcl sa po- · l o socialisti ckých črtách celej našli! ·kultúry.
drobne zaoberali komplexnou š truklúrou hu- Pražské s tretnutie vyúslilo v manifestačný sG·
dobného života v rámci 30. výročia oslobodehlas prftomnýcb umelcov s politikou KSC. Prá.
nia CSSR. Výbor prijal návrh, aby sa usku·
ve v etape rozvíjajúce! sa tvorby k 30. výro·
točnlla preblladka významných diel z .posledčiu !oslobe(denla naše j '.republiky· malo toto
ných 30 rokov· a sieť týchto koncertov sa nas tretnutie mlmorla'dny 4 v9inam.
'
'
plánovala v§ade tam, . kde sú na to -vhodné
-Red.í:t

l

l

dom klavtra. Súťažn4 psychóza
a vyčerpanie zaúradovall Jen u
posledného speváka III. kola,
ktorý svoj výkon nedokončil a
uprostred druhet 4rle prestal
splevat.
Prv než uvediem konečné poradle spevákov, chcem sa e§te
zastaviť
prl výkone ná!iho
Dvorského. Ako som počul, už
v l. k ole spieval velmi dobre
a od začiatku s a stal miláči
kom obecenstva, ktoré ho volalo "náš malčlk". Bol som zve·
davý na teho konečné ocene·
nie. nalmľko velmi dobre poznám teho kvalitu a vývot od
prv~cb ročnlkov konzervatória.
V I l. kole sústavne stupiJOva l
svoj výkon a pleseň F. Karendu .. KukučkA" l záverečná s lovrnskii nárorlná ntesei1 boli
obecenstvom odmenené búrli(Pokračovan!e na 3. itr.)

.

.

1 •
l
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Slovenskí akordeonisti medzinárodne
V d ňoc h 12.-17. má ja t. r. konal s a v Kllngenthall
v N DR 27. ročnlk ,.Festtage der Har monika". Tohto
roku to bol zárovei1 jubilujúci 10. roč nlk súta že s me·
d zlnárodnou účas ťou. Kllngenthal s a s ta l prfle:mos fou
pre porovnávanie v9kon ov a meranie sf! tale n tovan 9ch
akordeon lstov - sólistov zo ZSSR, CSSR, Po lska, Ma ·
ďarska, juhoslávie a NDR. Ze má sú ťaž dobr ú povest
a r astúci v9znam v medz inár o dn om me r adle, dokazu lú
p richádzajúci akordeonlstl-sólls tl a pozorovatelia z

Mart in Mintál s klavlr lstkou Elenott Pittner ovou.

VIe tna mu ,

Rakúska,

V

d ňo ch

16.- 22. Júna t. r. u s kus a v závodnom klul>e Ostro!
v Opave pod záštito u r a dy Sever omoravského KNV XIII. roi!nlk
súťa ~ e
o cenu
Be ethovenovho
Hradca. Usporlad atel om tej to sú·
fa~e bol Zámek H radec s polu s
od borom kultúry ONV v Opave.
Riaditel Zámku Hradec Josef Sei·
del prlvital na večernom koncer .
te, na ktorom účinkovali vl a•)ajšl
vHazt klavir isti Kamenická z
Os travy a Zlmmermann z Katowlc.
zás tupcov stranlckych a štátnych
orgánov. Otváracl pr eJav prednle·
sol )an Zldek, Inšpek tor KNV. In·
špektorka ONV Opava s. Dzlmba·
nlková predstllvll!l 9-č l ennú poro·
tu s !OJ predsedom dr. Jozefom
M1ckom z pra1ského konzer vató·
rl11.
D118 17. fCma začala sa samotnlt súťaž. v tomto roku v hre na
husliach. Prihlásilo sa 43 sú tažlucich z vvsok9c h Skôl a konzerv<~·
t Orll CSSR a Pl:R. 6ú(al bola troJ·
k olové a obsadenie jednotlivých
kntflgOril na!;IPdovné : l. kategOrlfl
do lli rokov: prihlásilo sa 1?. .hus·
listov; ll. kateg0rl8 od 18-21 roFestival MUSICA BOIIEMICA 1974 bude v Brne
V diJOCh 27. 9. 6. 10.
t . r. ľohtoročn9 festlvnl
Stt
nes1e pod heslom
"Ccská hudba". Chce prispleť svoJim podielom k
nov(>mu poznaniu našeJ
hudl)y. V sú lade s t9rn
znmeralt
organizátori
v1arBro
koncertov'
k
o sobnostiam jubl lu Júclrh
skladaterov. Zo zuhrnnič
ných
súborov
vystúpi
nil pr. Arménsky komorný
orchester s dielami Myslivečka, F. X. Ri c htera,
P. Haasa a Z. Blažeka.
Trlo Guntner - May Hokans on ( SR - USA)
uvedie
d ie la
Nováka,
Dvofáka, Smetanu a Mor·

tinu. Pod o bne to bude s
repertoárom
sov lotsko l
vio i ončollstky
Vikto r ia
jagl1ngovet. ·
Nesporne
~peclálnymi
poduJatiami
slubuje
byť
p1·emiéra
opery j. L. Duslka: Uvaznená na Spllberku a opera Walder od j. A. Bend u. Okrem toho vystúpiA
na brnians kom festlvd le
al Pražskl modrigallsll s
dielami l::bena, Martin u a
J. D. Ze lenku. Recitál
Pavla Stt>pána Je zostavený zo sonáty Erolky V.
Nová ka, z Tomáškov9ch
Eklog a Sukovho cyklu
Zlvotem a snem. Music a

Ho landska,

t o h toročn9ch úča s t ni k o v

SSR sa na k lln gentha lsket
vyn ika Júco umiestnil v kat. l . b Martin Miot61 l . cena - z a najlepšie In terpretovanie povinno! sklad by
- ,.Chaconn y" od K. Schwaena. Mintál je ži a kom Ľ SU
v Zili ne z triedy Anto na Pittnera. svo1e pr venstvo s 3·
bodovým náskokom sl ziska! predvedenlm lnte r pre t ač ·
ne verml ná r oč n 9rh sklad ieb: ,.Rozprávky" Vúclava T r oJans a ,. Concertin a w j arom!r a Baža n ta. Klnvlrn e ho sprle·
vod u s a v9born e z hostila a o uspech sa zaslúžil a kla·
vlrlst ka Elen a Pittnerov!\, pro!. Konzervatória v Zlllne.
Tento medzlnárodn9 úspech bol v posledn9ch má lo·
v9ch di1och u mocnen9 da lšlm vftazstvo m Ma r tina Min·
tála: ziska! prvenstvo v celoslovens ko m kole sutaže
,.Meló d ie prlarerstva 74w po r iada nel Ov ZCSSP. Zúč as t·
nll sa tiež celoštátne j pre h liadky vftazov nár odných
kôl ĽSU. venovuneJ 30. v 9ročlu SNP, kde tH::Inkoval v
a kordeOnovom d uete s Petrom N!nafom.
V kat. 111. b zls ka l v Kllngonthall Tibor R6ca 2. cenu
- s bodov9 m ho d notenlm 36,31 l prvú cen u zllokal Ale·
xander Kr u pln z o ZSSR s bodov9m ho d no umlm 36,39).
Tibor Rácz, ž ia k pror. Ma r ty SzókeoveJ n a Konzerva tóriu
v Br atis lave. po zlskanl vlaňajšie h o tit ulu a bso lú tneh o
vftaza med z iná rodne J akor deOnove J sú ta že .,Trophée
mo ndlat d e l'accorde ó nw vo SvaJčla rs ku, potvr dil o p!! f
svoje hráčs k e kvality a v9rnzné hudobné schopnosti.
V Kllnge ntha ll pr ed v!Pdol verm1 náročn9 a d lh ý pro·
g r a m zostaven 9 z rôz n ycb št91o vych obdobi, al e na jvll čšet popula rite s a teSil! pre dnesené pOvodn é s k ladby
s lo vens k9c h skladatefov.
- aZ

kov - 25 huslistov; t lm b ola n aj·
s iln e jš ou kategóriou, lll. kategóri i!
od 21-30 rokov bola poč etne na tsúťažilo v net len 8
s labšlll huslistov.
V Jed no tlivých ka teg óriá c h sa
u miestnili :
l. kategór ia: 1. Evald DaneJ
konze r va tórium Ostr a va , 2. Pavl!!
Fajtl konzervatór iUm B1·no. 3.
Huna S karková - konze1·va tOr lum
Teplice v Cechách . Cestné u znanie
ziska ! Frantí e k Hrubý - konzer vatórium Ostrava.
l l. ka tegória: l . )ana llerajnová
Konzer vatórium Teplice v Ce·
chách, 2. Já n Pospíchal - A~IU
Pra h a, 3. Ji i'l Fil er - konzer vatO·
r lum PlzeJ). Cestné uznanie ziska·
ll: Ba rbara Ga wlikowa konzer·
vatOn um Katowice. Mi r oslav Ste h·
llk. Bohumi r Str nad a Re ná ta Havtátová z konzer vatória Br no, He·
le na Havelková - konzervat órium
Praha. Já n Nie de rle a Vilé m Gro·
bo r z z ostravského konzer va tó r ia.
111. kategória: l. Dag ma r V r bac·
ká - JAMU Brn o, 2. Lud mila Kur·
zová - JAMU Br1í0, 3. Aurelh t ' Z
Btaszc zok ko nzervatórium Ka·

Z domova

Fr ancúzska,

sú ť aži

Beethovenov Hradec
toč n il

Nó rska,

Svajčl a rska, japon s ka a z NS R.

to wtce a Stanislav Nose k - konzervatóri um Brno.
Na záve r ečnom kon certe laureátov za ú časti Janá č kovej fllharm6 nle s diri gentom dr. Otakarom
Trbllkom úči n kova li : Eva ld Daoo l
( ktor9 pre d niesol 2 s kla dby F
DomaW c kého ). Jan Posplchal s
velk9m pochopeoim pr e súta smi
tvorbu z a h ral soná tu ., Ruce" o d
L. Fl!ler a. Pr vú ~ast koncer tu za·
kontlla Jana Hc r ajnová, k to r á VY·
spelo u vi r t uozitou a romantickým
PJ'ecltenlm očarila obecenstvo v
Koncerte d mol od ll. Wlen la wského. V d ru he t polovici konro rtu
- ako vyvrcholenie celého večo·
ra a dôstojné zako nčen i e XIII
ročnlka súťaže o cenu Bil
predniesla Dagmar Vrbacká h us·
l ov9 koncer t O d ur od L. v. Br.ethovena za sprievodu Janátko vel
fil h armónie. Vd'aka za výbor n ú organizáciu a hladký priebeh sO!a ·
že patr i rl adHe rovl Z(tmku Hradec
j. Seidlovl, s. Dzlmbanlkovej l Sta.
bu hostes iek pod vedenlm súcl r.
Sevčlkove t . V budúcom r oku sa
u o; k utočnl XIV. ročnl k súťaže o cenu BH v odbore viola a čembalo.
Usporlad atelom súťaže 10 Min isterstvo kultúry CSR. organtzlicl u
uskutočni Zilmek Hrnder..
JÁN PRAGA T

Bohemlca v Brne bude
nespor ne tedn9m z naJ·
poduta tl
v9znamnolšlch
Roku čes ke j hudby.
V d i10c h 22. - 23. Jú n a
t. r . bola v Nov9ch Zémkoch l l. pr e hliad k a ma·
ď a rsk9c h detsk9c h a m ládežnlck ych
speváckyc h
zuo r ov. Úči nkov ali napr.
de tské zbory z Jelenca ,
Vofk9ch Kapušla n.z Blne,
Dvor ov
nad
:Gitavou,
Gbeliec. DunaJske l S tredy, Levie a tď.

Holandska, Luxembu r ska,
Pl:R,
CssR.
Japons ka,
Nórsko, Kunady, Mongolsko! fudove j repub li ky
a td. V d ilOCh 17.-28. fÚ·
na bolo v jin di'lc h ovom
Hradci , v Ti'ebont, n a
zámk u Hlubo ká a v Chl um u u Ti'ebone VI. Juho·
česk9 rostlval Concer tino
Praga,
n a k tor om s a
Pl'eds ta vlll vJ ai1ajšl v lťa ·
zl tohto rozhl asového po·
duja tl a a to huslis ti, kl avir is ti.
vl ol on čellstl
z
rôznych kraJin.

Medzinárodné ko lo súťa·
~e Concertino Praga 1974
bude v polovic i septe mbra. Prihlásili sa účast
n ic! zo ZSS R. Be lgicka,

P1·e Ga lé r iu v9tva r né ho
umenia v Che be vyrobil
k r novsk9 orga ná r sky závod d va nové orga ny jeden z l l r eglstJ·aml.

Na s nlmke A. Reooera : jarmila Smyi!ková a Ju·
raj Hurný.
• Sesťsté v9ro čle úmr tia ta liansk e h o básnika
Francesca Petrarcu. kto ré Svetová rada mieru
spolu s U ESCO zara dila med z! to h toročn é s ve·
tové k u lt úrne výroč ia , pri pom en ula sl br atislavské
ve r e Jnost na Slávnos tnom kon certe. ktorý prlpra·
vil 26. júna MOKO. O ži vote a tvo r be Jedného
z tro jice s lávnych Flo r e ntan ov - Dante. Pe trar·
ca, Boccacclo - ktorýc h d ielo tvol'f zá klad spi·
sovnol t a li ančiny a tallansko l ll ter atur y. prebovo
r l! doc. dr. MlkuiU Pat ltka z FFUK v Bra tislave.
V li terárno-hudobnom pásme v ystO pill u melci
bra tis lavských d iva d iel. Zá žit ko m boli v talian·
člne spievané á r ie a d uet á z o p ier Verdi ho. Puccf.
nl h o, Don lzzetl bo vo v yn lka Juconl podani sólls·
tov opor y SND Jarmily Smy~kovef a Juraja Hur·
ného (ktor9 sa práve v rátli zo svo jho ~t údiJnéh o
poby tu v Talians ku). Ukážky z Petrarcove 1 tvorby
pr e dvied li Magda Grandtnerová, Ján Rybá rik a fu·
ra f Sarva!l z a sprievod u harfistu Miloslava Vildne·
ra.
VLADO RAPDS

d ruh9 so 49 r eg is tra m i,
oba s mecha n ickou t ra k·
tú ľ OU .

Karlovarsk9 sym fonický
or ľ h es tor oslávi v budú·
ce l sezóne 140 ro kov
svoJho trva n ia . Do )u bi·
lejnel s ezOny vs tú pi teleso :-lúv nos tným konc ertom d i11l 20. túla t. r . v de11 80. vý ro čia prvé ho
Dvoi'ákove J
uve denia
symfó nie Z Nového sveta. láto sy mfó nia bola
predve d ená prv9 ra z v
Európe pr á ve karlova r s k ~m orch est rom.

IX.

ľol k! O r ne ~ l é v n osll

v

De tve u rč ili porlada tolla
na 12. -14. lilla t. r .
Medzinárodná konfe r e nc ia v rámc i cyklu Hu·
d obné tradlcle Bratislav y a Ich tvorc ovia bude
toh to roku us ku točnená

p o čas BHS už tretlkrdt.
Ponesie sa pod ideovým
heslom: Cesko-slovensk6
hud obné vztahy. Porla·
datefom akc ie, ktorá budo v dftoch 1a n 1~ ~
t. r . je MDKO v Brat!•
slave. Ve deck9m ta tom·
nikom konfer encie je dr.
Zdenko No v áče k. CSc.

•• Prahou za hud bou" sa
volá pôvabná kniž ka, ktoru už v druho m vydanf
vyda lo
nakladaterstvo
Or bis. Hudobný popularl·
z á tor Jan Wenlg (za
tvurnOho sprievodu Cv·
rllll Bou d u l z oz namu fu
miestopisom
h udobn9 m
Prah y. Wenlgova práca
sa ne obme dzu Je Iba na
popularizáciu, ale nrlpo·
mlna tiež d ô ležitú hu·
do bno- hlstorlcktl s kutoč·
n osi'. ktor é vypl 9va z novo ná jden9ch prameň ov,
ale bo z nov9c h oohfadov
na známe fakty .

vt·

SKOLA A HUDBA
Studentská vedecká a odborná činnos t
na našich vysokýc h §kolách z r oka na
r ok ra stie, získauá na i11tenzite, kvalitách a objavujú sa pr vé vý r aznej§íe
úspechy aj vo výchovných disciplínach
a predme toch. Zauj ímavé výsledky priniesla práca niektor ých pedagógov a po-

v

Studentslcé
vedecké práce
slucháč o v

na K atedre h udobnej výchovy

v Pre§ov e. Student ské vedecké pomoc né sily z radov po sluc há čo v odbor u hudobná výchova ttž niekol ko rokov pra·
cu jú pod odborný m vedením na par ciálnych problémoch k výskumným úlo·
hám, real izovar1ým katedrou. Pozoruhodnejšie vý sledk y §ttuJentských vedeckých
pokusov nachád zaj 1í publlcittt cest ou vedeckých konfer encii Sv oC.
V minulom študtj rl om r ok11 :mačmí
pozornost vzbudila svo j ou náplňo" a
primeraným
spracovaním
št udentská
práca poslucháča 4. ročn lka odboru
S-Hv Daniela Simčíka ,.Karol Her f urt v
prd ovskom hudobnom žwote 19. stor«ia" (fkolltel odb. as. M. Mat úš ), v

k t orej objasnil doter az neznáme ži votné
a sklada telské osudy ( vo svojej dobe
znameho ) t vorcu vel kého
množst va
skladieb zábavného charakteru. Pr ácou
sa prebojoval až do celoštátneho kola
v Nitr e.
V t omto §tudJjnom roku zapoj ili sa
do Sv oC viace r í posluchá či, pr ičom do
celofakultnéllo kola 11a PF v Prešove
pos tú pili prace dvoch poslucháč1ek od ·
bor u h udobná výchova.
llttdobnollist on ck ú pr oblematiktt r ie §ila poslucháéka 4. ročníka odbortt S- Hv
Katari rla Br aj erová v t éme ,.Soviet ska
hudobnodramatická t vor ba na sl oven skýc/l scénacll" ( škollte( odb. as. T. L ipták) .
Do oblasti sociologického výsk umu v
h udobnej výchove 11aér ela práca posluchá čky 4. r očníka odbor u S- Hv Ruženy
Blalluškovej ..Modem é vyttčovacie tech·
nlck é prostnedky v lwdobnej výc hove"
(škol it er PhDr. E. Mtchl) . v silnej konkur enctl s prácam1 poslucllácov odbortt
telesná vých ova. zarade11ýn11 do jednej
sek cie, získala praca posluchá čky Bla·
httškovej popredné umiestnenie vo f a·
k ultnom k ole a právo post úpit do celo~ t á tneho kol a v Ceskýclt Budéjovlciach .
kde bola vyhodnoteni ako tretia naJlepsLa v odbor e pedagog1ky.
Cielom práce bol o, výskumom ovent

zást oj moderných vyttčovaclch pros triedkov pri r ozvoj i hudobrt ých zaujmov i.takov ZOS. P oslucháčka r eutizovala výskum v d voch sl ovenských mestách - v L iptovskom MLkula!tl a v Pre·
šove a každá výsku mná vzork a obsahovala odpovede 200 r espondent ov. Dotazníky k výskum u obsahovali rad otá::ok,
zamer aných na pracovnú ltypot ézu, ove rovarllí v 5. a 9. r o črtíku ZDS. Hlavné výsl edk y výskumu sú obsiahnuté v
t ýcht o t ézach:
1. Výsk um dok ázal , že hudba zohráva
v život e všetkých r espondent ov urči t ú
úlohu ( 100 % ).
2. V ý Bk um dokázal, že záujem o httdobrllí činnost ( akt l vn11, alebo r eceptiv·
rw ) je vyfšl v domácom prost redí, nei
v ~ ko lo :
spevná reprodukcia v škole IO ~~. doma 54 o/o ,
poCtwanJe hudby v ! kole 78 ~o. · dom a 91 % .
3. Pn formovaní o s obno~tl dora st aj 1í·
ceho pok olema zohr áva ( aA·o to vyplý·
va z výsledkov výskumu) väC.~l u tílohu
nepr iama hudobná reprodukcia. ~> pro 
.~ t red kovaná
modernlimi
technickými
prostriedkami ( rádJo 96,5 %, telev!zor
99,5 %. gramofórt 59.5 % a magnetofón
45 perc. ).
~ . Ztskané výsledk y upozortlttj ú tta

r ast konzumttých t endencii u prb tupt
k ltudulmemu umemu.
Vý~kum <l uleJ pot vrdil prevahu : auJ•
mu o popularn u hudbu a z1stil, ze ver.
ké pervento ::.lakov sa ~ tout o hudbou
stretáva tlU r óznycll samos tatných lw·
dobnývll posedemucll, vo vlastnej re: ll
- numo skoly, be~ výc hovného gar arl·
ta. To prmása nebez.peétc nespraunej
1deouej unerttavJe v zaptave hudby, pro·
dukovanej zapadnv nu telekomunikuéllV•
ml kanálrm.
Výskum pot vrdil, ze moderné t ecllmc•
k é pr lstr oje pósob1a prí r ozvoj i hudob•
nost i dorast ajúceho pokolema, ze sa muSla nutne vyttz.!vat v hudobnej výcllorJt
v čo najstrsom mer adle a t reba s ni/IU
poč1 t ar rtž prt vyl varaní koncepcie hu•
dobnej výchovy, ak sa majú splnil
chovnovyučo vac Je ctele predmetu. Vg·
skutn z.vlást naliehavo uyozorrul 11a po•
zradavku, aby sa hudobne wnerue d alo
neoddelttelrtou suéasrou rwplne prace PO
a SZ M.
Studenhka v~.; dcv ka a odboma čm no~t
na KH v pn Pf UPJS v Presoue potvr·
dila nove mo::.no ~ ll sk vall trlovarua profl·
ltt absol vent a lwdobnej vý chovy . nast a·
lita poitadavktt d1jerenvovaného prístu·
pu k nadaném u posl uchál:Ovl , ktorému
sa takto l:rt á väésra muznost rozvoJa
svoj ic/' sclloptws ti. l:'RAl.~ľl!>f::K MATUS

vv•

V. medzinárodná súfaž •
P. I. čajkovského
Moskva 1974
(Pokračovanie z l. str.)
vým potleskom a volantm .,bra·
v6, bravó!" Bolo priJemn!) sedtet v takOJnto ovzdus(. so.easne svitla Iskra náde Je v poatupe Dvorského do finále. Porota sa radila do druheJ hod iny v noel. Nefututem vlak
ilaa, ktorf aom venoval hkanlu
111 •ýaledky, lebo bol koruno·
nnf radostnou aprhou, Je Pe·
ter poet4pll do finále. V blat6·
rll medainérodných llltall te to
Jl'O nallch slovenských apevá·
ko• dosial najväi:I Jcb bpecb.
V Ili. kole spieval Dvorský tri
4rle (z Rigoletta, z Plkovet dá·
m y a z Tosky). Zažiaril v pi·
nom lesku a podal skutotne
výborný výkon. Porota bo vys oko ocenila a udelila mu platu cenu, ktorá te spotená s
čestným
odznakom laureáta
t e Jto sufa~e 1 flnantnou odmenou. Pr! takeJ velkeJ konku·
rencll sme naozaj nečakali podobný O.spech, 1 ked sl ho
Dvorský právom zaslO.žll. Jo to
viťazstvo nielen samotného talentu, a le al správneho pedagogického vedenia, ktorého sa
Dvorskému dostnlo na bratislavskom
Konzervatóriu
od
pror. Idy CerneckoJ. v III. kole sprevádzal spevákov Symfo·
niekt
orchester
Moskovske(
l t6tnet Wherm6nle pod vede·
nlm zasl. umelca Jurija SimoIIO'fa Ináč šé!dlrlg_enta Vetkého divadla.

...

Konelln6 umiestnenie spná·
kO'f:
f. e n y: I. cena - nobola ude·
loná, lf. cena S. Sáasová,
soprán (MĽR), Ľ . Serglenková,
soprán (ZSSR), S. )ewstalieová,
soprán (BĽR). 111. cena - G.
Kallnina, soprán (ZSSR l a T.
EraatoYá, mezzosoprán (ZSSR J.
IV. cena nebola udelen&.
V. cena - R. Glulíková, soprán
(ZSS R) , VJ. cenn - ). )eUovi·
i!ová, soprán (Juhoslávia).
M u ll: l . cena a zlatá med aila - I . Ponomareoko, btlľV·
tón (ZSSR), U. cena a sll'le·
borná medaila - K. Kovács,
bas ( MĽR), IH. cena, bronzavil medaila - A. Ponomarenko,
barytón (ZSSR) a V. Mafčenko,
bar ytón (ZSSR), lV. cena a
čestný odzn a k A. Oedlk, tenor, (ZSSR) a A. Boiko. bHs
l ZSSR), V. cena a čestný od·
znak
P. Ovor11ký, ten or
fCs sR l a A. Koi!ersa. bu s
(ZSSR), VJ. cena nebola
udelená.
V medzinárodno 1 porote, kto.
r ei predsedal A. Svlelnlko•
(ZSSR) bolo 24 členov zo 16
iltátov. Medz! nimi také známe
mená ako I . Archlpovová, 1\1.
Blduová, Kim Borgo•á, P. Ko·
tf, I. Petrov, O. Uzunov atď.
Bolo zauJimavé sledovat reakciu odborného a krHlckého
publika v krásneJ koncertneJ
sieni, tzv. Stlpovef sieni Domu
sovietov. Nie te fahké splevHf
na stlfdl, kde zálež( na kd·
deJ mali čkosti a všotko sa stedu Je nielen zo strany poroty,
ale 1 obecenstva, pozostávalO·
ceho vll č!llnou z odborn(kov.
Mlad! u melci súperia medzi sebou a sú podrobonf stálemu
porovnávanlu. Mnoh( maJú už
skllsenostl z Iných sútazl, alebo z velkých divadiel, tnf sú
len na zattatku svoje! karl6·
r y. To všetko spolu súvisi o
zaváž! v koneč nom hodnoten!.
Dôležitú úlohu má al dlžka pr(.
pravy a možn ost .,osptevonta"
repertoáru.
Okrem sO.Calných podujat!
mal som v Moskve ilfastle vid ief zau Jfmavé predstavenie Rlaoletta s dobrými sólistami
Velkého divadla, zážitkom bo·
Jo preds taven ie Aidy s bostuJO.clm ensemblom La Scaly.
Manet sa ml pá čil koncert sólistov tohto slávneho milánske·
ho divadle. Nemôžem sa ubrll·
nlf porovnaniu a koncertom sólistov Velk6ho divadla. ktor9
bol pred rokom v Bratislave.
Sovietski sólisti vysoko pravyloval! spevákov La Scaly. Ak
!!lovek počuJe magické slovo
La Scala, predstavuJe sl vždy
vrchol speváckeho umenia. U
hosU z La Scaly na spomtnanom podujat( som toto nepo·
eu!. No l také konštatovanie
ltolo pre mňa zaujlmavým. NaJ-

vllč!llm zážitkom môlho mosokrem
kovského pobytu
uspechu naSich spevákov - bo.
lo predstavenie ope~y Carmen
vo Volkom divadle. Tituln ú
ulohu spievala národná umelkyňa )elena Obrazcovová, Kto
počul túto speváčku v brat!·
slavskom predslavenf Plkovet
dámy, no naJm!l na koncet·te
sólistov Vetkého d ivadla, Iste
ml bude závldlef ...
GUSTAV PAPP

previerkou - dovoTu!R sovtelskym hráčom suvorónne vystupovať na súťažnom pód iu .
Kon eč né umiestnenie 'flolon·
Ile listov:
l. cena Boria Pergamcoii!l kow l ZSSR), ll. cena - lun
Monlgottl ( ZSSR), Ili . cena Hl·
ro ruml Kanno (Japonsko), IV
cena
Sete BallaJanová
(BĽRJ a James Kreger (USA),
V. cena nebola udelená, VI. cena - han Schlfolo (Francúzsko l a Angela Schwaraod
(USA l. VIl. cena nebola ude·
loná, VIII. cena - J011lf letael·
son (ZSSR). Dlplomantl: AndreJ
Oemln (ZSSR), SteYen Done
(USA l,
Alexander
Gotaert
(ZSSR),
Zenon
Zalloajlo
(ZSSR).

...

Manifestácia
talentov
VlOLONCELO
Začali súCal!lf ako prvf. Bolo
Jeh 46 zo štyroch kontinentov.
Sovietska vtolončelová škola
má už dávno svetové mono,
Jll'Clo nebolo vefk9m prekva penfrn, že kvalltatfvnu spti:ku tvorili dva 10 sovietski reprezentanti: Lenlngradčttn Boris Pcrgomenill: lkov
(vffaz
suťato
Pra.lskel Jari 1970) a odchovannc prof. Mstislava Rostropo·
vi ča - Iva n Monigettt (zOčast
nll sa al brull~luvskel Medzlná-

/. Monigettt

rodnej tribúny mlad9ch Inter·
pretov v r. 1972 - ako člen
Moskovského kvurtota ). Už z
prvého kola bolo jasné, že bol
o vltazstvo sa odohrá práve
medzi t9mtto dvoma sO.perml.
Ich technickú pripravenost a
ovládanie Inštrumentu
v
mnohých parametroch - hranltf s maximom nástrotových
možnost!.
Podla
niektorých
aspektov sa však dalo o čaká·
vat, že porota snáď vyssle ohodnoti výkony 26-ročného Pergamonščtkova . Tento violončelis
ta na pt·vý pohfad pôsobi až
stroho. No ak sa započuvame
do teho hry pozorneJšie. zlsUme, ze Je to zrelá a výrazná
osobnost, s bohatým emoclo·
nálnvm zá.~:omfm . Rovnako sturý Monlgettl Je snáď unlvcrzál·
neJslm typom, čo mu umožnilo
zahrat kvalltatlvno vyrovnane
všetky tri kolá. V teho hre cttlf vynlkaJO.cu ~kol u. Teda v
tomto porad! zazneli al výsled·
ky z O.st predsedu poroty O.
Sa!rana. BronzovO medailu sl
zasiO.žene
odniesol Ja ponskf
čelista Hl roruml Kanno, žiak
slávnych
profesorov
Pierra
Fournlora a Jánosa Starkera.
Z československých čelisto v
(v porote bol Sáša Večtomov)
sl najtíspe~netšle počtna l Bo·
ria Vyblral, dnes 20-ročný. Postupil do druhého kola. Hra
tohto mladého a talentovaného
hudobnlka rozhodne patrila k
lepšiemu !.tandardu nesovlet&kych tíčastnlkov. Poktal prednes väčšiny sovietskych Interpretov charakterizuJe vynlka·
JO.ca technika oboch rO.k, kvalitné. spevné tvorenie tónu.
vrO.cnosf a štrka melod ických
lfntl - umožňutťica však al de·
tallné oddl!erencovanle a prepracovanie hudobneJ predlohy,
čelisti zo zahraničia nema Itl
vždy tieto zložky plnohodnotne
rozvinuté. Táto skutočnost spoJená s tvrdou predsllfaZnou

HUSLE
Boli tohto roku kvalitou l
kvantitou naJslab!ile zastOpaným odborom na sOťažl. Z pOvodne prihlásených 46 O.častnf·
kov nastllpllo clo prvého kola
32. Sklannmlm bola al neO.časf
nlekolkych prihlásených laureátov z Iných medzinárodných
suťožl jnupr. Gerarda Rlberiu
z Portu&alska J. ktor! mohli v9·
raznou mierou spestrlf zápolllnl e. Lebo, ako sa at deobecne konltatovalo, tobtn roku
chýbala
huslistom
osobnost
typu Kramera, čl Treťako•a,
chýbal suverénny leader a6ťa·
!e. Odrazom toho bolo at rozhodnutie poroty, vedeneJ Dni·
dom Ois trachom, neudellf prvO
cenu. SOťa21aclch charakterlzo.
va la ver ká nevyrovnanosť v9·
konov v Jodnotllv9ch kol4ch.
Po každom kole nastali vždy
verké zmeny v porad(. Z 13
účastnlkov, ktor( sa ocitli vo
finále, ašpirovala na na flep51e
um iestnenie nasleduJO.ca troll·
ca: Ruben Agaroilan z Jerevanu ktory sa no sOfaž prlpra·
voval Iba dva mesiaco (bol doda točne pozvaný, aby posllnll
rady sovietskych O.častnlkov t oto snáď vysvetlule takt, že
toho výkon v l. a 3. kole ne·
splnil očakávanie ) , Gruztnka
Rusudan Gvaaallod (nie Je ty·
pom lnterpt·etky za hrou ktoreJ
cftlf Calku, húževnatú prácu.
Jol hra pôsob( sviežo. Je vllak
ešte nlo prlllš zrelým talentom,
nie Je .. zaťažená" koncepciou,
nesnažl sa o verké diferencovanie Jednolllvých hudobných
ttsekov, mnohé ponecháva náhode. Napriek tomu - alebo
práve preto - má v hre vala
nečakanýc h
nádherných momentov. Pohráva sa s hudbou,
numysllac na efekt, Jef hra vy·
žarute ncv!lodnost, dokáže zaufut poslucháča, ktorý c(tl, f e
sa tedná o mimori adny talent.
K zážitku silne prispievajú a t
vynlkajllce Stradlvarky), Euaen
Fodor - reprezentant USA, uf
v prvom kole zahral 2 caprJC·
eln od N. Pasanlnlho tak, f e
ra~clnoval
sovietske obecenstvo (l). Jeho výkon v 2. ko·
lc ruu posunul um iestnenie ta k
dozadu, te senzačné Clnálo uZ
nestačilo na l. miesto. Napriek
niektorým dlelčlm výhrad~m
podal práve tu v9kon bez konkurencie. Pomáhala mu v tom
al skvelá vlastnosť - zfskaf sl
sympatie publika. Jo to huslls·
ta s velkou budúcn os ťou .
Aspoň sa zmienim o dr2lte·

R. Guasalio~

Revízor po roku
Diía 28. júna t. r . bola v Oludle Oldricha Stlbora v Olomouci
premiéra slovenského muslcalu na gogolovský námet. PrvO. pro·
mléru Rnbora v českom znen( (preklad F. Prelaler ml. J uvádza
olomoucký ensemble z prfležltosu os láv 30. výročia SNP a Revf·
zorom bude otvárať l svoJu budúcu sezónu. Inscenáciu pripravili:
t'Ožlsér B. KramoaiJ a. h.. choreograf B. Slovák a . h., scénograf
O. SuJan a . h .• J. Kov61lov4 (kostýmy), hudobno naštudoval a dl·
rlguje )an Bedi'lch (aranžmán pre divadelný orchester te prácou
M. Bro l a). Na premiére, ktorá sa stretla s vrelým diváckym ohla·
som bol prftomný a 1 autot·, sklada tel Teodor Sebo-Martlnakf.
O predstavení nám o. l. povedal: ,.Retlaér, cboreogral, acéoogrlaC
l koatym6rka boU 1 Novej ac6ny • Bratislave - mol no teda
hovorU o zhodnosti lnacenai!n6bo ptldoryau bratislavskeJ a olo·
moucket Inscenácie, No rellaér 1 choreograf po ak6aenoatlach
aJakanfcb pri slovenskej preml6ra ronlnull noju Invenciu o ďal•
lle nápady. V rámci zhodnosti koncepc:le •ynorlll aa v olomouc•
keJ Interpretácii •l nové pnky, napr. akcentonnle aemltejlleho
prejavu • pohyboYOI alol ke predstavenia, "täillf dstot postavy alu•
hu Oalpa, ktorf fo v tomto chápani bytostne blJaky Gosofovmu,
podčiarknutie dramatickeJ tillnnoatl abereilnef Melfanoatovel
ac6ny: ,.Comu sa smejete?" - 1 ďallle momenty ••• Inscenátori
dlltancoYBII komediálnu llaaf od aamotn6ho deJa, Yletky alolky,
ktoré • Gogolovaj predlohe ole 16 - ťii!lnkovanle rudu, davu boli akési neakutoi!n6 vo avotom strojenom pohybe. Bratlslavak6
tnacenácla sa v orchestrálnom nuku 1 v beletoých scénach vy·
anai!onla apolahll'fou kompaktnosťou . olomouok6 predvedenie sa•
ujalo popri preefznom vokálnom tlmoilenf (hralo 88 bez l krtov ),
dôkladným hereckým prepracovanfm partov. Spolo čným pre
oba alíbory bol 6prlmnf záujem o vec, vefml pozltfvny vzfah
k naltudovanlu."
Ročná bilancia pôvodného muslcalu Revfzor Je O.spe!lná: okrem
uvedenia na NS v Bratislave a v Olomouci, treba do net poJaf
l ukáZkovó predvedenie v moskovskeJ VelkeJ operete (tamoJš (
sO.bor v rámci prehliadky čes koslovenskeJ dramotlcket tvorby
v ZSSR uviedol rozmerné Finále l. časti), ktorého velmi pozltlvny
ohlas umožn! Revtzorovl kompletné uvedenie na teJto scéne za·
člatkom budO.ceho roku (budO. bo uvádzať pod názvom Chlesta•
kov). Z dalštcb zah raničných scén preJavili záuJem o uveden ie
Drá~dany, Metropol Theater v Berline, 'Kielst Theater vo Frank·
!urte n. Odrou (v nemeckom preklade B. Wallnerovel) , buda·
peštianska opereta l súbor v Soru. Z československ~ch scén sa
najkonkrétnetšle črtá u vedenie v Plzni,
z. MARCZELLOVA

Scéna

z

olomouckej tnsccndcte Reul::ora.

loch bronzoveJ medaily. Hra
Francúzky Marle· Anleck NlcoJaa (16-ročná. l ovpl9va neopakovatelným pôvabom. Je to talent prveJ triedy. Jel preJav má
skutočnO. kultO.ru. Ni kdy neupadá do lacneJ fO.blvostt. Nemá však ešte také technické
zázemie ako prvl tra ja huslisti
Bulharka Venla
Mllano•ová,
menovkyňa
dnes uf známeJ
hus listky StoJky Mllanovovet.
patrila medzi naJvllč le prekva.
penta. Do 3. kola sa dostala
snáď Iba preto. fo namiesto 12
O.častnlkov
postO pili trinásti.
To, čo ukázala vo Clnále, vl:ak
udivilo všetkých.
A nakoniec ešte pár slov o
našich úča stntkoch husllstlcket
kategórie. Boli traJa: )ela Spil·
ko•6 (1947), Old rich Hlinka
(1954) a Cenek PavUk (1955).
Do druhého kola pripustilo porota Hlinku a Pavlfka. Do tretieho Iba Pavlfka. ~laka prof.
N. Grumllkovej. Ináč Očastnlka
l nterp6dla 1972. Je to teda nieJen velmi mlad9. ale at nada·
n~ h uslista. Myslfm, že diplom,
ktor9 dostal za tlčasf vo flnd Je, la Jeho volkým osobn9m
tlspechom a uznanlm celel nalial husrovet pedagogiky. Od
vystúpenia na lntorpódlu urobil
pokrok. To sa preJavilo na tmll
v l . kole. Jeho hra v 3. kole
pôsobila overa kludnetšle, než
výkony mnoh9cb renomovaneJšfch koleg ov. Nemal čo stratlf.
Prekva pil velkou energiou, no
servtroval tu niekedy vo vllel:et dávke. než to vy!adoval obsah skladby, U! teraz v teho
hre n4Jdeme mnoho prekvapivo
,.svletlv9ch" miest. te schopn9
sO.stredeti!ho v9konu 1 sebakontroly na pódiu. (Vefkou
poctou alounakel kultllre bolo i!Jenat'fo prof. Tibora Gal·
parka v porote huslll!tlcket attele. Roabovor 1 prof. Gal parkDID prlne~leme v Jednom a
Betbllllfcb i!(alel H! - poan.
nd.)

Snfmka: I. Slmáče k

Kouei!n6 umiestnenie hualla·
tov:
l. cena nebola udelená
II. cena Ruben Agaroila~
(ZSSR), Rusudan Gvasall ov6
(ZSSR). Eugen Fedor (USA 1
Ili. cena - Vonia llfllanovovÁ
(BĽR J. a Marie·Anlec:k Nlcolaa
(FrancO.zsko ). IV. cena - Lf·
dia Sutková (ZSSR), V. cena
Vadim Brodsklf (ZSSR) , Vl.
cena AnatoliJ MefnlkoY
(ZSSR), VU. cena Molsej
Sekier ( ZSSR l. Vlll. con a nebola udelená.
Dlplomanll:
Mihály Barta (MĽR), AII Forung
(Irán), Cenek Pavlfk
( CSSR ), Cu&lo Tokunaga (Japonsko).
PET ER MICHALICA
KLAVIR
V úvode by som rada zaclto·
vala slová predsedu organlzač·
nóho výboru tohtoročneJ sOfa.
že D. O. Soatakovlila, ktoré PO•
veda! v prvý deň konkurzu:
,.Laureáti, aJ lf, ktorým 88 no·
podari zfskat tento titul, mafii
jedlnťi 41ohu - slUif vysokfm
cielom hudby. Nech aa teda
hudba stane hlavným vifazom
v tomto meran( sfl."
(Pok'račovanle na 8. str.)'

A. Caur ilov

-

Magda Hajóssyová vo svojej náročnej a
ú spe§nej kreácii Sophie v Cikkerovej
H re o láske a smrti.
Snlmka: CSTK
PAVOL BAGIN:

stručnú

rekapilulácw uplyrwlej sezony opemeho a baletného s1íbort1
Slocenskéllo narodného dwadla je vhod. ne u vies ť v spojení s vli:uwmrlott sku. t očnostou, al.-ou je evidentriiJ renesancia vztahu diváka k svojmtt národrtémlt
stánku kult1iry. fo.ech u: sú ideové,
umelecké a spoločen ské snahy a ciele
akokolvek v popredt záujmu pracovniko v kazdej umeleckej inšlitticie, naplnenie týchto ttíiob sa stáva plnolwdrwtným jedine vtedy, ak vztah int eresu
najširších vr stiev obyvatelstva úzko korešponduje so Mtahamt realizátorov umeleckých llodnót. S radostott preto konštatujeme, ie opemý a baletný stíbor
S D si skutočne získal svojic/1 novych
návštevníkov a viii:iltna umeleckých pod ujatí v budoce Slovenského národného
divadla vyl vára prwznive predpoklady
pre časté sviatky kttlttiry. Svedčí o tom
napokon nielen vynika júca náv!tevno:;r,
ale aj §troký divácky ohlas vo forme
listo v návštevmkov našich predstavení,
so slovami típrimnosti, vďaky a otvorertosti, ale dakedy aj krítick·ej ná roč 
nosti. Sú, podobne ako ohlas odbon tej
kritiky,
3llmulát orom
per3pektívnych
snažení « vh odným korektorom našich
predstáv o potrebách slúiir svojim umenim ľudu našej socialistickej vlasti.
•amaturgická
orient ácia
premiér
opemého a baletného stibortt SND
v uplynulej sezóne sa rtiesla v pre vahe
inscenácií ' z diel skladatelo v XX. storočia ( 8. Bartók, J. Cikker, G. Gershwin,
A. Chača t urian, L. Janáček, S. Prokofie v, M. Ravel a l . Stravinskij). Práve
v týchto inscenáciách sa podarilo obom
súborom pot vrdtt velký t vori vo-interpretačný koeficient umeleckých schopností. K nesporným pozitívam uplynulé ho obdobia patrí 1ičas t opemého a baletného súboru SND na minuloročných
Brat i sla vs kých hudobných slávnos tiach.
Vý ZIUWIIIým umeleckým, spoloée11~ký m
a krtltúrno - polit ickým úspechom bola
Prehliadka českých opemých a baletných inscenácií pri príležitosti Roku čes
kej hudby, ako aj podiel pracovníkov
SND v spolupráci so Zväzom sloven'lkých sklada tel ov a Zväzom slovenských

drama tických umelcov na príprare a
rcall::ácit konjcrcncre 11a /<;IllU "Vplyv
če~keJ
hudby na ~lovctl~l.e hw.lobnodramatrcké umerue", fo.emelleJ rado~tné
je konštatovarue o uspesneJ reprezer~
lacit v srív1slostt s hostovamm vy:znam llých umeleckych telrcs 1w nasej sce•re.
Bulharska národna opera zo Softe, Opera SD z Brna, Capella Cracowtensrs,
Symfonický orchester Cs. r ozhlasu v
Brat islave,
Slovenský
frlharmorucký
zbor, Ceskč trto, SLI.Il(, ako aj reultzacra umeleckcho pruyramtt prt prrle::.tlos tt w;trednych aslav 25. L'yročl a :zalo::erua PtOilterskeJ argam::acre Sl.\1, pudstatne ro:smlt paletu pvnúkanelw repe•toáru nastm navštevmkom.
ú~pe$ným prien1kom do vedomta návstevmkov 1 dobrort r epreze11táctou
slovenskej kullriry boli vy.~tupema oper neho a balet nelw súboru na fesltvale
SC.\1EI'RIA 1973 v Grécku a ~;ystupe•ua
opemeho sriboru na medztnar odnom hudobllOIIL jes trvale PRAZSKÁ JAR 1974..
S po:oruhodným ohlasom sa aj v tejto
.~c::one .~tre tlo hostovame zuhrw1ié:ných
a domácich solrstov, drrzgenlov, wscellačných t eamov a baletnych umelcov.
u melecka, osvetová a organi:ačná čtnnost é:lenov s1íborov SND výrazne
prerástla hranice budory dwadla. hlavného mesta Slove11skej socialtstu: h·cJ republrkll a celého §tátu. llosto vame 11a-

šrch umelcov v ZSSR, Polsku, Bulliarsku, Maďarsku, , DR, Rumunsku, SFRJ,
NSR. Rakrísku, Svajčtarsku, Talraraku,
Svédsku, Grécku, Japonsku i vo VeCke j
Británu poslúitlo na spoznávarue inter pretačnej úrovne našrch umelcov a prispelo k upevnertitt dobrého mena na·
šej socialtstickej hudobnej a hudobno dramatickej kultríry v zahranii:t. Osož nou sa ukázala aj spolupráca s domácimi ir~štitúcwmi, Ce.~koslovenským roz hlasom a Slovenskou televíziou, Slovkor~cer t om,
Slovenskou
filharmortiu,
ZSS, ZSDU, SHF, VSMU, Komer vatóriom
a daliitmi inš ttlt~ciami doma i v zahraničí.

v ·etrospektíve uplynulého obdobra vy~ tupuje do popredia angazovaná poZttická a kul t tímo-spolo čenská čmnost
členov .~1iborov mimo rámca Slover1skeho
11arodného d it•adla. Desiatky brigádnických vyst1lpení, polll ická práca v orgá noch verejnej ~pru 'll a v !wllrirnyclt

rn.Hrftictách, pedagogtcká čmnosf
na
V S \fU . K onzer vatónu l bratislavských
LSU, aktívna spolu" ráca s Brigadou BO•
cialislich·ej práce v patronátnom pod mktt CltZJD, ako aj úzka spolupráca s
dw:í:obným Gym11áziom na Metodovej
ulici v Brat islave, patria k pozitívam vo
· verejnej činnos ti príslušníkov našich súborov.
v vznamrlým ocertením práce prísltt!l1lkov opemélto súboru Slovenské/to
národné/to divadla v uplynulej sezóne
bolo udelenie titulu Laureát Uátnej ce ny Klementa Gottwalda a Ceny ZSDU
~ôlt.~tke opery Elene K it t ''ár o vej.
udelenie titulu ::asl!l:ilý umelec šéfdirigentov& opery Z deňko vi K o š le ro v i,

udclcme výrocneJ cen11 t;:,IJJ ~c. •·c ••.~ ...
rovi opery Branislavovt K r r ~ k o v t,
udelenie Ceny Frica Kafendu vedúcemu
zbormajstrovi Ladislavovi H o l á 'k o v t
a udelenie titulu zaslúzilý pracovník
kulttiry dramaturgovi opery Jele Kr č 
mé ry • Vr te l o vej.
54. sezóna opery a baletu Slovensk~lto
ncirodného divadla je teda za nami. Ale
je možné hovoriť o jej tispefrtosti, chce~
me potom pn doterajsej koncepcii prá ..
ce zotrva( t v sezóne budúcej, pocho ..
p1telne poučení sk!lsenos(amt minulého
obclobia. A tak naSou najvdčšou snahou
úude nertstále zvysovat umclecktí nároč 
nost voči sebe, na osoh ďalšieho rozvoja slovenskej socralist ickej kultúry.

Predstavenia operného a baletného súboru SND a
súbory v sezóne 1973-74

hosťujúce

AUTOR

DIELO

S OBOR

Asarlev B•
BarlOk B,
Bizet G.
Cikker J.
Cikker J.
Cajkovskil P. I .
Ca jkovskii P. l .
C:ajkovskil P. l ,
Donize tll G.
Dvor ák A.
Dvorák A.
Gersbwin G.
Jan á~ek L.
janái!ek L.
j a n áček L.
Martinu B.
Mozart W. A.
Moza rt W. A.
Musorgskij M. P.
Nedbal O.

Bach člsarajská ! oJitioa
Modroflizov zámok
Carmen
Hra o láske a smrti
Juro Já nošfk
Eugen Onegin
Labutie jazero
Spiaca krá savica
Don Pasquale
Rusalka
Slovanské tance
Porgy a Bess
Vec Makropulos
Lflíka Bystrouika
Listy dtlvernli
Grécke palle
C0111 [an tutle
Figarou svadba
Boris GodunoY
Z rozprávky
do rozp rávky
Klas ická sym fón ia
r>1adame Butterfly
Tosca
Bolero
Predaná nevesta
Vták Ohnivák

balet SND
opera SND
opera SND
opera SND
opera SND
opera SND
balet SND
balet SND
opera SND
opera SND
balet SND
opera SND
opera S D
So Brno
balet SND
opera SND
opera SND
opera SND
Sofijsk6 opera
bale t SND
balet SND
opera SN D
opera SND
balet SND
opera SND
balet SND
opera SND
opera SND
Komornf 16bnr
opery S ND
opera S O
opera SND
opera S ND
opera SND

POC:ET
REPRIZ
14

8
14

10
2

13
17
!i
14

11
9
2
7
l
ll
3
3
7
2
R
6
ll
l ll

ProkoCin S.
Puccini G.
Pucclnl G.
Ravel M.
Smetana B.
Stravinskij l .
Suchoň E.
Sucboň E .
Telemann G. Ph

Svätophtk
Plmplnone

Verdi
Verdi
Verdi
Verdi

G.
G.
G.
G.

Trubad6r
Rigoletto
Nabucco
Malkarnf bál

ZSSR:

Hos tia na scéne opery a baletu SND v sezóne 1973-74
Z. Andtaparldze, A. Fedose jev, N. Krasnaja, 1. l\1iroll-

Krútňava

8

10
8

8
4

ll
!l
8

8
8

ničenkovov á,

BULHARSKO:
l\1AĎAR S KO :

POUSKO:
RUMUNSKO:
NDR :
SFRJ:
ARGENTINA:
BRAZILJA:
FINSKO :
JAPONSKO:
NSR :
TAf, IANSKO:
USA:
ND PRAHA :

D

So BR NO:
S D OSTRAVA:
So KOS ICE:
Ľuba Baricová a
nezabudnuteľnom

no v

Ondrej Malachovský v
st vá mení dvoch hrdiBart ók.ovlto Modrofrizovho zámku.
Snlmi<a: J . Vavro

leví n
K Jtoku l!esk e ( hudby prispel at tohloroč n f televíz ny
íastival. Predchádzajúcich desať ročníkov tejto vfz nam·
ae( medz inárodne j akcie zame riavalo po z ornosť vflu č·
ne na hovoren6 slovo a obraz, hudba tvorila iba pod'r adnú z lol ku. V tohtorDčnom - XI. roi!n(ku boli
yymedzen6 dve kategórie: popri dramati ckých die lach
boli zastúpené 1 filmy s hudnbnou tema tikou. Túto ka·
tegOriu oboslalo (okrem n aie( te levízie) osemnást cudzfc h televhmych spoločnosti.
Očasf našej televlzle mala veikó konkurenciu, alo
autori filmového dokumentu Slovans ké tance na hudbu
klasického diela Antonlna Dvoráka sl právom odniesli
Cenu Intervlzle a kameraman Ji r l Sámal ešte Cen u za
kameru. Rež1sér V6clav Hudeček nevolil tradičné baletné poňatie, ale pri spracovani témy zachoval ptedo·
v~etk9m fabulatfvny charakter. ústredným motivickým
materiálom prvého dielu je láska dvoch mladS'ch ludl.
druhá časf tohto televlzneho cyklu je rámcovaná symbolom holubice.
Pol skA televlzla s l odniesla ocenenie najvyššie
,.Zlatú Prahu" - za lllm Zajtra. Autorom tejto opery,
ktora pre televfzlu spracoval režisér Chussakowskl, je
súčasný pofsk9 skladater Tadeusz Baird. Sklbená dramatická forma (spolu s plastlck9m poňatlm l opisuje
rozdielne prlbehv o Sfa~tf. 11\sko a mcdz!ludskS'ch vztahoch. Spolu s pofskou teh!vizlou ~a v žánri operných
Inscenácii preds tavrla l mEHfttrsklí televlzla, s pracova
nim opery Krvav á svadba od Sándora Szokolaya.
V oblasti hudobnej publicistiky sa na festivale pred\

DJGT B. BYSTRICA :

stavila mnfc hovská televlzla so zauumavým prlspevkom
1\:cde fn ý koncert. Tu sa s tretávame s problematikou,
ktorá sa l u nás neustále diskutuje - otázka výchovn9ch koncertov. Západonemecká televlzia sa pokúsila
tuto sk uto čnost rieši( didakticky zau,lm!lvo. Gerd Albrech t, ktor9 programy komentuje, snaží sa sprlstupm ť
l náročnO dJCia Bergove. Webernove a Schonbe1·gove.
Cia~toť:ne sl tu prlpomlname známy cyklus s Leonar·
dom Bernstelnom, z našich skladatelov - s ll jom Hurnlkom. Bolo by potrebné, aby 1 na ~a televfzla výhladovo
realizovala podobn9 typ hudobno-v9chovn9ch programov nielen pre deti. ale l pre š!roku poslucháčsk u obec.
Ze je to fa žká úloha, ale na druhej s trune velmi pomáha výchove k hudbe, o tom presvedfll práve tento prlspevo k.
Tematickou zvlástnosfou upozornil na seba prlspevok
.,Kiavlrne konkláve " z Rukúska, ktor9 - ako jediný v
rámc! prehliadky - bol venovan9 jauovej oblasll. Re·
žisér tu zhromaždil sedem vyzna mn9c b k lav h·ist 0 v, ktorl neobyčajne chápanou k ompozifnou tec hn ikou docle·
1111 celkom v9nlmofné kombinácie. Ako rytmlck9 do·
plnok bol! poulité biele nástroje. Je vecou názoru, čl
tento kuriózny prfpad Je dokladom vhodneJ jazzovej š tylizácie a správneho prlstupu k tejto hudobnej z ložke.
S vl!fSim rešpektom k tradlcH pristúpila japons ká televrzla vo filme Chaconne pre tradičné japons ké nástro
je. Sk ladba bola komponovaná pre staré japons ké ná
stroje - v š truktúre a slohu s tarel európsko! hudby
Bol to vlas tne pokus o odstt·ánenle zložitos ti a prejemnelosu tradičnej japonskej hudby. Táto s kutočnost sa
dosiahla pomocou prosteJ zvukovej štruktúry, ktorá sa
v prvej fast! opierala o jednoducb9, opakovansr r yt·
mus, v druhej časti prešla do búrlivej Improvizácie.
Je celkom zákonité, že každ9 program, ktor~ bol
uvedený ne fp,o:ttvalovej preh liadke, znamenal svojim
spôsobom prfnos. l ked je pochop!telné, že nie všetky
filmy mali špičkovú úroveň. Námetovo však mohol ten·
to cyklus poukázať na jednotlivé prlnos y jednotUvých

V. Norejka, G, Pisarenkovová, V. Trot ·
jak, G. Tuftinová
l\1 , Lilová, A. Mil če vová , V. Todo rov
L. Miller. S. Snlyom-Nagy
K. Przylubski , R. Wegrzy n
O. Enij!arescu, T. Lucaciiová . L. Stanc!l;c uuvA
Ch. Hahno9á , G. Luhse, B. Sc: h1·o ter, E. Wl a~ h l ha
B. Ruk - F o č i č ová , M . P e tr·uvič
N. Lererová
S. Amol'im
K. Nurmela
Y. Omachi
M. Clewová. A. Kucharskt
G. Bardini, l'tario d'Anno
O. Brownová, E. l.eeo•á
G. Bef1ačková , M. Drollncrová. V. HarApes, B. Mar~(k
L. Nezbyba, R. Tuček , J, Zahradnlr:ek
M. Abrahá mová , M. Blahuilakutá, .z. Kareninová
J, Kyzlink
M. Hájek, L. Holoubek, P. Mauréry , S. Kop čá k , E.
S má liková
S. Babjak
A. Starostov á (Bratislava) , P. Smok, J, Pa derta (Praba)

te levfzll. Zo zaujlmavsrch prvkov treba prlpomenúf napr,
d ielo p&ki~tonskej televllle ., Ouia me lódie malkons".
Malkon s lc kla s!c(..á pakistanská melódia, pozostá va júca
z presne stupajucej a klesajúcej permutá cie piatich
základnych tónov. V tomto programe bol vytvorený balet na temy špecificky vyplývajúce z domény tejto hudby, Me lódiu tu predstavoval hráč na sltar, rytmus znázor!)oval pohyb baletky. Spojenie obrazu s hudbou bolo charaktoľlstlckým prvkom v prlspevku !lpa.ntt!lske j
televlzle .,Hudba v s tredovekej Cordobe'', sovietski! televfzla bola reprezentovaná vydareným medailónom tvo.
rlvého hfada nla sovietskeho dh·igenta Jevgen i ja Mra·
Ylnského pri stúdiu Sos ta kovlčovej 5. symfónie.
Okrem vážne j hudby a hudobne! h istórie s me sa na
prehliadke strelil l s folklórnym i materiálmi a s íazzovou hudbou, a tak tP.mut1 cký zaber bol s kutočne !'OZ·
norod9. Sánwtný festival mal vsak vo svoJej hudolme j
kategórii l nlekofko tieni stých bodov: prllrsné nejednotnost nielen sťažovala prácu porotcov. ale n11vysc tohtoročný prvý pokus o kategóriu hudobn ých diel tulevlzll z celéhu svr:ta treba chápat 1 11ko snahu o hla·
danie ciest pre budúce ro čnfky.
Tento názor· potvrdil l dramatur,l( Cs. televlz1e v Pt·ahe Zdene k Vokurka, ktorý na závnr le~t!v alu o. 1. I>O·
veda!: .,Prcdn vietkým le potrebné rlľl?.na t , že hudubnf
žá ne r v oblasti te letlzn ej IYorby d te s lá le nem é defl·
nitfvnu podobu, neustále 11a vyvlja, hfadé nové cesty.
ale ka žd ý raz sa snaží obohatil nale hudobné citenle,
na ktorom nám tak zá lezf. Po čas restiva lu sme sa
stretli s piatimi základaf mi estetlcko-tvorivýml typmi.
Na jednej s trane to bGII die la , usilujúce sa o ,Yyuiltie
noYýc h :nukových Impulzov a s uvornc nou hudobnou
t tr ukUirou. Ich protipólom boli filmy us ilujúce o syn·
tbu t radície s o spôsobom moderné ho hudobné ho myslenia a vyjadrova nia. K tnmu pristúpili e~te prvky ,,.
slovene folkiOroe, objavila sa tu ojedin elá s nlmka zo
ž inru jazzového. Zvláitnu kapitolu tvori la hudobná
publicistika.".
1'. HEJZLAR

l~

(23.

1

24. V. 1874)

Bllžta ce sa oslavy 30. vyroč! 11 SNP s ll v oblasti hudobneJ kultúry zvýrazflované prll fehavou dramaturgiou koncertov, v ktorých s11 uplatnujú tie skladby slovenských
a utorov, ktoré vďa či li Zl! svoj vzni k práve tejto hrdln·
skej epoche slovens kej novodobej histórie . Tak tomu
bolo 1 na abon entnom koncerte Slovenskej filharmón ie v dnoch 23 a 24. mája t. r., v úvode ktorého
zHznola .máma Hrdinská balada pre slá č ikový orchester op. 32 od Dezidera Kardoi a . Dielo, oplývajúce ce lou
i.kálou nálad - od medilatfvnych, cez dramatiCky vypäté, až po slávnostné a optimistické - na!>lo v Slonns kej filha r mónii fi dirigentovi Ladlslnovl Slov6kOYi
ldnálnych In ter pretov.
5. klaviroy koncert Es dur ap. 73 " Cisérsky" od Ludwiga van Beethovena ·pa tri medzi najhranejšie a na jznámejšie s kladby klavlrnel koncertaotnej literatúry.
Táto skutočnos( este viac vyhroc uje samotnú lnterpreta čnu nárotnost. preto~e poslu ch á č chtiac-nechtiac porovnáva. Bratislavské obecenstvo so zvedavosťou očaká
valo výkon Paula Baduru Skodu, ktorého meno dnes
predstavuje jeden zo symbolov vyspelého klavfrneb o
umen ia súčas nosti . l na našom pódiu podal tento umelec brilantný výkon a zdarllo zvládol náročný s ólls tlc.ký part. To. čo nám predviedol, vs ak neprekračovalo
h ranice obvykle! Interpretácie tohto koncertu. OveJa

V priebehu dvoch mesia cov (od
4. aprfla do 6. júna) odznelo na
pódiu prešovského PKO (v pravidelných týždr10vych Intervaloch l
9 celove černých koncer tov. Tento
pot et preds tavuje v miestnych po·
m e roch dlhodobý rekord.
Patričnú pozornos ť venoval! akcii mestské orgány - o. l. aj zabezpečen tm úvodných a záve reč 
ných ceremoniálnych pr!s pevkov.
Návstevnos( koncertov zaznamenala tohto roku slušný priemer, prič om
vyslovene slabo n av!itlvené
kon certy n eboli a . objavili sa al
úplne vypredané koncerty.
V programe koncertov odzneli:
o bfúbené a s tále žiadané Cejkovského Talians ke capriccio a 5.
symfónia e mol, Br ittnova S1mple
Symphony, Slávnostná predo hra od
Mlkol61a Moyze1a , ale na druhej
strane zazneli a 1 zrledkll uvá dzan4i
Cajkovsk6ho Rotné
doby,

zaujlmavajilm bol prfd11vok
Schubertovo lmpromptu
op. 90 č. 2. Až v tejto drobneJ sk l ad bičke sa naplno
prejavilo Skodovo umenie citlivého zaobchádzania s ná·
strojom, nežná 1 plná zvuková d yna mika a zmysel pre
budovan ie f ormy a udržanie vnútorného napll.tla. Obe
predvedené skladby - Beethovenov koncert i Schuber·
lova momentka - su poslucháčovi temer rovnako dob·
re známe. Ak Badura Skod a v Beetbovenov l neponúkol
obecenstvu ville, než všednú, zartxovanO podobu tohto
diela, potom bezozvysku splatil s voju umeleckú daň práve v komornom Schubertovl. Nebolo by nezauj!mavé
s tretnút sa s týmto umelcom na r ýdzo komornom sO·
llstlckom koncerte.
Kým v expoztcll Beethovenovho koncertu s a do znač
nej miery prejavlla nesfis tredenos f hráčov (štvrtok,
23. V.) , k posled neJ skladbe už orches ter pristúpil skonsolidovaný a pod prfsnou taktovkou Ladislna Slodka
predviedol výkon, aký sme od neho n avyknutl očaká 
vať. Jaa6i!kova Symfoaletla v Slovákom podani nepostrádala hutn osť a brilantný orchestrálny zvuk a y mohutnej dynamicke j vlne vy tvorila dôstojnú gradáciu ce·
léh o ko'ncertu. Kladne treba hodootlf l skupinu d ychov,
ktor4i svo j exponova ný part zvládli tentoraz temer bez
výhrad. Skod11. že sl túto úroveň orch ester 11eudržal
potas celého koncertu ; mohol to byt teden z teho nalpresvedčlvejšfch výkonov.
O. KOVAitOVÁ

skladby českého b11rok11 a klas!·
clzmu, zborové skladby Dezldera
Kardola , Zdenka Mlkulu, Omltrlla
SostakoYii!a a Iné.
Pri bllancovanl umeleckých · výkonov telies a Interpretov treb11
vyzdvihnúť úvodný koncert St6t- ·
n ej Wharm6nie Košice s rumunským dirigentom E"lnom Acelom
11 jeho úspešnú spoluprácu so s6·
hstom Karolom Kloc6ňom na I.
koncerte pre klar inet a orchester
t mol C. M. Webera . Prejavom
vrcholného lnterp1·etačného mdjstrovstva sa vyznačov a l štýlový 11
maxi mál ne kultivovaný výkon so·
vietskeho klaviristu Alexe ja Cerkesova - na jmä v cykle P. l . Cajkonkého Ro čné doby, op. 37 a v
nárotných, technicky perfektne
zvládn utých Racbm aninových Prelúdlách (els mol, op. 3, Es dur,
g mol, b mol, op. 23). Spontánnym
muzlkantským a technicky s luš-

Päfročni jubileum oslavuje košická SF. Doposia{ vyst úpila na
354 koncertoch pred takmer 100 000 posluchá č mi. Za 5 rokov
predviedla o. i. 46 3lovenských diel, z nich 12 ako svetové premiéry.
Snimka : L Grossmann

TVORBA
T. FRESO :

Abua cia tariakOYaf ltv.dobaal
tYOl'by • r• mlad6bo slonMk6ll.o dlri.ka sa as poii jellaorboYo z6 ročlla dielom zasltl ll6ho
umelca Tibora Frriu, operoll
MARTIN A SLNKO. Dialo bolo
sa n o je hodnoty a id eod YYz nen ie odmenen4i Y s kladatel ·
ake J dťlli, Yyhlbeoe l CHF a
SHF k 30. Yf'roi!lu SNP.
Autori ťažko z tvorlv'lj
tro jice Frešo - Kriška - Braxatorlsová vyldčlt javiskovo citláceho autora náme tu B. Krišk u, ktorý prišiel s d ynamicky
cfteným, javis kovo premysle·
n ým, fantazijne bohatým prfbe.
horn, či Alexandru Braxatorlso.
vu, skúsenú libretistku, dramaturgltku opery SND, ktorá da·
la pôvodnej myšlienke poéziou
OJ>Iývajúcl tvar - teda autori
sl vybrali k prvému sp oločné ·
mu d iel u rozprávkové osudy
ded inského mládenca Martin a
(a kejsi I!SHIH'Iouá lnel postavy,
symbolizujucPi s lovens kí• od
vahu, vernos ť rodne1 zemi, tOž.
bu po slobode, úctu k trad!·
eli. hlbku citov k matke l milenke, odmietanie bohatstva, ak
mt ono reprezentovať jediné

životné hodnoty ... ). Martin Ide
oslobodl f teplé s lnko. väznené
vlád com studeného s lnka v radovom zámku. Pritom st1 Jeho
odvaha, charakter preverovaoé
rOznymt s kúškami, lákadlami
fyzickej prftažltvostl radovej
princeznej l bohatstvom, kto·
ré mOže byt jeho, ak zabudne
n a s vojich doma. Zdáollvo pros·
tý prlbeh sa pohybu je na hl'a·
ntclach reálnosti l fan ta s tl čna
- k toré nas tupuje velmi ne·
nás ilne (v závere 2. obrazu s11
Martin v s pánku prenáša do
rl e vládcu s tudeného slnka)
Pravdivé črty nachádza mladv
divák hlavne pri charakte-rokres be pos táv. s ktorými Pt'l·
chádza Martin do styku v l .

ntm výkonom sa vyznačovala hra
huslistov Llll Berettlovat a Luisa
Francinlbo. Spestrenfm programovej koncepcie PHJ bol koncert z
d iel starých česk ýc h majs trov v
podan! súboru Canticum Pragenae.
Oroveil Ináč vydareného koncertu
značne utrpela, nie prlllš šťast
ným rozbodnuttm vedúceho s úboru, slovne komentovať uvádzané
čfsla . T radi čne kvalitný a zodpovedný výkon podáva v Prešove
Slovenlkf komorný orches ter so
zasl. umelcom Bobdanom Warcbalom, vys túpenie ktorého patrilo
medzi vrcholné podujatia XVI.
PHJ. Z jeh o technicky, slohove a
umelecky perfektne vypracovaného repertoá r u zaujal na jmll Koncer t d mol pre 2 husli a slá či ky
BWV/ 1043 od )ohaoa Sebaatlana
Ba cha , kde kon certantné party
ús pe!me realizovala dvouca War·
chal Holblingová .
Najväčši záujem vzbudil a rekordnú návštevu zaznamenal koncert spevokolu učlteJov pre!>ovské.
ho okres u MOYZES, noslter vyzna·
menanla .,Za vynikajúcu prácu" s
dirigentom Vladlmlrom Oaaekom.
Spevokol má viac než štvrfs t oroč·
nu tradlclu a je známy zo s vojich vystúpeni na celom Slovensku a z nlekolkých koncertov v
zahranič!. Sympatlckoo č rtou programove! dramaturg ie. bol akcent
na zborovú lvOJ'b!l českých a slo·
venských skllldaterov. Umelecké
úroveit s pevokolu Moyzes zaznn ·
menala v poslednom obdobf výrazn~ vzostup a predvedená celovečerná produkcia sa dá označiť
za pozoruhodnu. Evidentný podiel
na tom mal al dtrlgent Vladimir
Daoek, ktorý lntenzlvnou prlpravou dokázal vyfažlt zo svotho s pe.
váckeho kolektlvu mnoho. PravdA,
všetko nevyšlo tak. ako s t to prial.
Bell l drobné lntonačné. rytmické a prednesové chyby.
XVI. rol!nlk Prelnnke t h udo bnej jari, teho idané, umelecké
a estetick4i knlity boli p re prel on kf kultirny i ivot d'allfm prinosom, Yfrazom ras tu a úpel n6bo
aapredonola. FRANTISEK MATOS

obraze (matka, Milica. kmotra), resp. v prelfnanr spomienok do ďalšieh scén (spomienkové motlvy matky, Millce,
troch králov, Kuba) a v zá verečnom
obraze
dedinská
mládež oslavu je Martinove viťazstvo nad zimou a tmou. Detský divák má však na rozprávke rád 1 vybájené a personlfl ·
kované pos tavy - autori s ú na
ne š tedrl: hned v 2. obraze Je
zaul(mavá scénka tancujúclch
zajkov, je tu k rákorlvá vrana ,
medveď mrmloš, veveri čk a, v
tretom obraze 1e zase svet rozprtvkovfch b ytosti, ktorému
domlnufe vládca, čarodejnlk a
princezná. Priestor pre účlnaé
baletné scény je v Intermezzách "čarovania".
Opera ja dvoji!a sťová : po pO·
merne široko koncipovaneJ ouvertúre, ktorá evokuje nála du
l . obrazu sa rozbieha pestr ý
hudobný tok. Ct je to už lyrická pos tava Mili ce (s hudo bnou
dominantou oa speve .,Odlšlo
s lnie č ko za hory, za lesy"),
alebo hudobné vstupy k motry,
ktor\1 výborne vykres lila l llb·
retlstka, troch králov s ich Jed.
ooduchou
dtatonicky chápa·
nou, o rytmus zvykoslovných
rečňovačlek s11 oplerlljúcou me.
lódlou, alebo dej doplňujúci 11
hudobne
obohacujúc!
vstup
zboru (.,Pára. pára dievka mla·
dá perle z husičky"). kto rf Je
melodicky snáď najbližšie skla
daterovet Inš pirácii v ludovel
plesnl. Druhý obraz zavedie pos lu c háča a diváka na letné rO·
banisko, oži vené ., pofud!ltený·
mt" zvieratkami. V jed.nodu-

W. A. MOZART:
Symf6nia č . 31 O dur ,.Parllska"
Sym16aia č. 38 C dur ,.Lineck6"
Slovensk(& illbum6niu diriguje dr. Ľudovlt lla jtar
C) OPUS Stereo 9110 0258

M edzi poslednými plattiaml vydava telstvo OPUS zaut·
me pozornos( priaznivca hudobného umenia na•
hrávka dvoch s ym fónii W. A. Mozarta - Parfžskel 1
Lineckej v podani orchestra SF, ktorý 1e riadený s kuseuou dirigentskou taktovkou dr. Cudovita Rajtera. Vkusuy oba l, opatrený trojjaz yč ným textom, s krýva vetm l
známe a obfúbené opusy, perfe ktne stvárnene d irigentskou osobnosťou C. Rajtera. Táto s kuto čnos ť predpovedá Istý us pech a záujem zo s trany domáceho a Iste
l zahr ani čného konzumenta. Napriek tomu. že symtónl&
nepochádzajO z jedného tvorivého obdobia autora, !>VO·
jlm charakterom l umeleckou hodnotou. velmi úzko spo·
lu s úvisia. V oboch - ale najmli v Lineckej s ymfónii sa 1asne črtá genialita tvorcu vrcholných diel. Pôsobivé
a pos luchá čsky prltažllvé opusy Mozarta sa dos táva1u
často do dramaturgického plánu popredných s ú borov
a s O obsiahnuté v kmeňovom repertoár! mnollých !>Vľ.·
tovýcb dirigentov. Tým nároky na Jeb In t erpre t ačné
'stvárnenie t·astu. Ľ. Rajter sa ulohy zhos til ako popred s najvll.~s ou
n ý znalec diel vied ens kých klas ikov preclznosfou o tvorivým umocneni m leb obsahu. Obe
sym ľ óme p atria do jeho s táleho r·epertoá ru.
a r[žska s ymfónia skrýva v sebe vl:l čsi u h ravosť, lahodno sť a
je odzrkadlenim myslen ia 22-ročnéb o
s kladatera - l ked miestami prenikafú náznaky s mútku a žiaru, ktoré ho postihli práve v Parm, kedy mu
náhle zomrela matka . Ľ. Raj ter vysllho l náladu skladby,
"rozsvietil" a rozihral perfektne znejúci orchester SF
s pe ktrom farieb v s láči koch i v presne a decentne h rajúcich dych och, ktorým zveril Mozart v tomto diele
významnú úlohu . (V Par[žskeJ symfónii totiž po prvy·
· krát použil v orchestri klarinety! 1 Zvukovú podmanivosť dychových nástrojov vkomponoval Mozart najma
do druhej čas u symfónie. jemné, nevtleravé melodi cké
Unie nesu sa v plane sláčiko v. podfarbené, zvýraznené,
alebo dopovedané zaujimavým využllfm dychových náitrojov. RaJter te ma jstrom v detailnej práci s orcbes·
trom, neprehlladajúc ni kdy celok!
opať rokov mlad!;ia Symfónia t. 36 C dur "Linecká"
nes ie v podtitule tiež názov mesta, kde vznikla. Po
neobvyklom pomalom Adaggtu uvodne l ča!.tl, ktoré prezrádza bohatstvo Invencie tvorcu. vyniká melodic kou
s pevnosťou, al ln!ltrumentálnym s pracovaufm druhá čas t.
Pomalé času diel starých majs trov sú totiž stimulátor·
ml hodnôt u melcov. a preto sa kladú zvýšené požiad av·
ky oa Jeh Interpretač né stvárnenie. Mimoriadny zmyse l
pre š týlovosť u dlrtgenta a Interpreta čná čistota vyústili v perfektne archi tektonicky vybudovanú s pom!na'nú časf a d iela ako takého.
Velk ú zás luhu na úspe§nej realizácii Mozartovýc ll
symfónii má l orc hester SF (vyn ikajúce s láčiky a dy. ch y ). Hrá mimoriadne ôlsto, bez lntonačných, čl ry tmte.
kých nepresnosti, s o širokou škálou zvukových nuans
a s o zmys lom pre pla stlčnost.
-ea·

P

chýcb
rytmicko-melodtckých
útvaroch oživujú scénu zimnel
krajin y. Staccato s láčikov iba
podporuje hravú náladu, ukon
č enú prfcbodom Martina, ktorf
sa vybral vys lobodlf teplé s ln·
ko. Tu - ako aj na ďalšieh
miestach opery - vyu žil Frešo
hovorenú prózu, ktorá posúva
del dopredu pružneJšie, než
obvvk lé recltatfvy. Je to Ideál ·
ne riese nlo - 1 vzhladom na
ma lého pos luc há č a, ktorý pred·
sa len potrebuje pomoc v mo·
dernom, bohato chromattzova·
nom toku hudby.
Záver tohto obrazu prlná.š a
scénu snehovej vfchrlce. ktorá
na vlnách náhleh o furlozll
.,priná§a" rozprávkovú postavu
princeznej. Jej koloratúrna ária
.,Sp! ďalej, dle(a č loveka . č aká
fa cesta ďaleká" má nielen
krásny poetický text, no je to
1 spevácka prlležltosf s kut očne
operného štýlu - s koloratúrnyml behmi, vybavená nlelan
Invenciou autora . ale 1 jeho
poučenosfou v prá c! s ludskfm
hlasom. Napokon
ladová
princezná je l v ďal še! časti
obdarená na jná ročnej šie,
no
muzikantsky natkrajšle cite
ným partom l "Za teplú lásku
dám ti krásu zimy" 1 priam ro.
mantlckého chara kteru, s vypi!
tým vrcholom oa trolčlarkova
nom .,e".
Druhá čas f opery te uvedená
komornou náladou flautového
motfvu, ku ktorému sa prlpá·
jalO sláčiky, ústlace v bohatý
Inš trumentálny aparát. charak
terl.zujťíct ladovli nádheru pa·

Jáca vládcu s tudeného s lnka,
Skladatef využlva možnost Impresionistických fa rieb na pre·
zeotovanle r ozmanitých situác ii (Tanec drahokamov, Tanec
krlš tálových v ločiek - vo val·
čfko vom rytme, bitka s o zbrotnoš ml). Návratné Intermezza
Matky, Milice. troch králov sťí
nielen prfležltosťou na uvádzanie
spomienkových motfvov
pred duševný svet Martina. ale
s ú l formotvorným s tavebným
prvkom, deliacim bohatý prúd
fantázie reálnymi č iarami.

...

Náhla premena le vlastne
oslavným epilógom. v ktorom
sa rozjasni na oblohe nielen
vybojované teplé s lnko. ale l
hudobná nálada. Pos tavy z l .
obrazu. zvieratká, všetci .,gratululú"
Martinovi
oslavnou
plesňo u .,Zas pieva 1 hora, závojml krytá" . Zhrnutie všetkýrh
postáv. ich prezentácia 1 spo·
lente v zbore le flnallzované
orchestráln ym záverom optimistického chara k teru.
V ln š trum entačnom majstrovstve le dielo dOkazom skúseného tvorcu. Frešo sa vie n1e·
len
prlblfžtt
apercepčnv m
sch opnostiam mladé~o poslu·
c há ča, ale neza búda ani na le·
ho výchovu k modernelšlrmu
hudobnému tazyku. Id eovo s il·
ný podtext •·ozprávočky, s podčla rknutfm lásky k vlas ti
le
zase aktfvom pri výchove celkového oroľllu mladéh o člove·
ka.
TEReZJA URSINYOVA

K 100. výrollu narodenia Arnolda Schtinberga

Tradícia
a revolúcia
vQvoj hudobnej §truktúry od vrcholnej polyfónie po rokoko je v znamení ustavičn~ho zjednodušovania. Postuprte sa eliminujú stari clrkevnl mody, rozkladá sa sťístava polyfónneho vl1zi va, tonalizácia a symetrizácía vznášajú jednoduchý poriadok do hybridných
harmonických a rytmických vzfahov.
Brána sa čoraz viac otvára zjednodu§uj úcemu procesu monodizácie a vertikal izácie faktúry. Clenenie hudobného diela nadobúda čoraz vli/Wu jednoduchosf
a prel!Tadnosr vo všetkých jeho rozboroch. Zrodila sa lapidárna melodickoakordická štruktúra, ktorá ovláda tak·
mer celú hudbu. Od vrcholného klasici zmu sa však obracia tento redukčný
p r oces vo svoj opak. Coraz vtao sa začína opä( zahu sťo val' faktúra, negovat
prehľadná symetria. Obnovuje sa kontrapunkt íka a akordy sa postupne oboh acujú o nové diferencuj\Íce prvky. Celk ove možno poveda(, že tento proces
trvá až do novoromantízmu, dokonca
do hudobnej m oder ny. Každé zatažovanie výrazových prvkov však strtlca čím
ďalej, t ým viac svoj u účinnost', lebo čím
zložitejšia je sústava prostriedkov, tCm
menej ro zhoduje pribratitJ ďalš ieho prvk u, lebo sa stráca v k vantitatfvnej prevahe. Niet divu, že aj cez stáročia osvedčený tonálny systém dostáva sa na rozhraní s toročia do akéhosi krízového stavu. Coraz viac h(adajú hudobníci akési
zdsadné východisk o. Debussymu sa podar ilo obohati t hudobnú faktúru o novi
k ol orist ické elementy, teda o niečo, čo
znamena čosi podstatne nové v tondlne
or ientovanej harmónii. Hradaja sa čoraz
viac no v~ žriedla a pramene, ktoré by
dokázali č elit procesu kvantitatívneho
zahust ovania. Jedným z takých riešen!
sa ukázal by t moderný folklorizmus
,.M ogučej kučky" a nových národných
f k6l. V t ejto súvislosti možno spamenút t príklon k archaickej ším hudobným

štglom, ako prostriedku na osvieženie
hudobnej faktúry. Je to novodobý neoklasicizmus, v ktorom 110 konfrontuje
nouodobd bohatá paleta so štJílovým ká. nonom historického prejavu. Takto vzni. kajtí kontrafaktúry, ktor~ v tejto §týlavej podvojnosti dovorujtí dat súčas
ným prostriedkom svojrázny význam
korttextový, keďže vztahy novodobé/ro
hudobného syst ému sa viažu na porta·
dok iného ~rystému .
lcc. mdrer, pre!Jlóda hľadanie syst ému, dokonca htadanie niečoho od
zókladov nového, ~o by vedelo zaručlt
hudbe novú mladost - a t.Qm aj novú
budúcnost. V stredobode t.Qchto snaženi stojí neltor Twdob nef moderny Arnold S c h iJ n b e r g.

A

...

s chônberg ako s kladateľ .~t uvedomil.
že každá modernó hudba (v najvyšších pretenclách nórokov) mus! byt
súčasne novou a jedinečnou. Ako
fe
známe, odmietol tak folklortzmus. ako
i neoklasicizmus, ktoré pokladal len za
akési východisko z núdze. Htadal tak~
východisko, ktoré by vedelo poskytnrif
od zókladov 11ové cesty k ďalšiemu ~
uoju. Vidiac záko1tttostt stóle sa zahustujúcej akordiky. ltehfadajúc r te~enre
v dovtedajšlch t6110vých sústauách, Vl/·
nasnažil sa - takmer racionólne - o
vyčerpanie dan~ho materiálu dvanóstlch
tónov. Jeho dodekafónia je zóroveň sú~asne baztllnym radovým princípom a
záro veň akl}msi algor itmom e:r:hauzcie.
Algoritmus neopakovania už odznelého
tónu v~ak nikdy nechápal. ako samostatný kompozičlt{Í princép. skór ako pomocnú metódu vylúče nia spojového automatízmu štýlovej nadvlódy novoromant i zmu a nahradenia opotrebených spojov novými kon!teldciami v ftruktúre
a u spojovanl akordov. Chápal svof sys·
tém, ako spósob vytvorenia novOch
tu nkčn1ích vzťahov, ktoré by mali otvorU nedozierne pole doposiat nedotknu·
t ým funkčným kvalitám v rí§t harmónie. Bol pres vedčený, že vytvoril svoj ím sy stémom novi ztlklady pre budúc·
nost hudby. Menej presvedčivo však znelú jeho myšlienky, ktorl vuslovtl vo

Su~asne Od,.a::om MVOjen~ch , pojoO Ct
súvislost! - zostdva oožladavkou spon •
tármosti taká $loboda pohybu, ktorá ~ti e
je do dna Vl/čerpantl aprlorrtym poriad·
Icom. Táto okolnost mala ďalekosiahle
dôsledky ntelen pre Schänherga, ale l pre
odraz jeho diela u radoch obecertstva.
faktom je, i e ScMnbergovo dielo f•
najmenet Tzr ané - v porovnani s ostat•
rtými kompozíciami zakladatetov moder ..
nej hudby, prič om práve Schônberg je
azda najviac zakorenenfi u tradíciách
novoromantizmu. Veď jeho rana tvorba
svedl!l o bohatom tvorivom kontakte s
Wagne r om i Lisztom (nap r . Plesne 1
Grtrre alebo Zjasrtená noc). Z toho plfl •
nie, ie mal 11ajfažškl cestu prt pre/co•
nanl §týlov!ícll automatizmov novoro•
ma11ttzmu. Spontónne rozvíja svoju pa•
letu v lcomornýclt symfóniách a dospe•
je k IJe{mt ortgin4lnym rle§eniam v or•
che.~ trá1'1f1Ch skladbách op. ló. Alconáh•
le sa stóiJa stúpencom vlastných Icom•
pozičnJích princípov. prekračuje hrant ..
eu. za ktorou bu Tto mohli sledovat fir•
! ie masy obecenstva.
oraz viac sa vzdá va ko~ttras t!lých
plôch. Prevažuje síce ztoítt4 a za,..
ujimavá, ale pritom fednotvclrne pÔ$0•
blaca faktúra. Jeho povaha uyluču1e
sklon k osvleíujúoim, veselým, 61 t a•
nečným náladám. Po výrazovej strán•
ke prevažuje jednorozmernost •
chôrtber govt to však nič neuber4 •
jeho zásluh o modernu hudbu. Zo•
stclva významným zaklada j úctm zjavom
hudobnej moderny a .,otcom" najma•
dernejlíclt s11áh v ďalJom hudobnom vý•
voji. Okrem toho nesmreme zabudnút,
i e Schänbergov význam tkvie aj v jeho
významnej pedagogickej činnosti, obdt•
vujeme ho ako neoblomného bajov1tllca
proti falizmu, ako opravdiv~ho. zaanga•
í ovaného umelca, ktorý sa so svotlm
dielom zasadzoval za sprauodliveflí itvot. Nemožno zabudnút, fe je autorom
.m gestívnej
prottfa!lsttckef
tkladbll
..Ten, ktorý prefil Var§avu". kde posta•
ull jeden z najvOznamnej§íc1' pomní•
lcov obetiam var§avské1to gheta. Prl spomienke na 100. výročie jeho narodenia
•tem6žeme zahrrrfnrlt na Schänbergovu
spéJ.tost' s robotnlctvom, ktor~mu &21
jasný vQraz v dlhoročnom uedeni ro•
hotníckych spevokolov vo Viedni.
JAN ALBRECHT
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MeneJ známa podoblzeft Arnolda Scbtin·
berga.
.w ojom článku .,On revie nt tourfours":

ml dané pfsat ďa lej na spôNebolo
sob ,.Zjasnenej noct•, alebo .,Pie'lnf
z Gurre", alebo dokonca .. Pellea a MellsandyH. Osud ma nťitl král!ať po tvrd·
šej ceste, ale stlile žila vo mne ttlžbll.
vrätlt sa k predchddzajtlcemu štýlu. Z
času na čas l vyhovujem tomuto želaniu. Tak sa stáva. že niekedy pfl!em tona lnu hudbu.
pre~o nazval svoju osudovú
P,.íčinu,
cestu ..tvr dšou". treba zrejme hradal v tom, ~e sa nemohol v novom systéme vyjadro vaf tak spontónne. ako v
predcMdzajúcom §tfile. Mu$fme konštatoval, fe je rozdiel medzi systémom.
ktorého zákonitosti sa síce dajú racionálne formulovat (ako napr. zákonito.•·
tl tonálnej harmónie), ale ktoré sú odpozorované a odvodzoiJané zo 'ítr;ej sku·
točnosti a medzi prlncípnli, ktoré nepramenia priamo z matérie a mali by
sa nanucoval' realite. l keď absolútna
1pontánnost' neexistuje nakot ko fe

S

ve symf6nifl, ale t diela Vda•
lava Cregora. Josefa Pl!lerrí~·
ka, Václava Kučeru (niektorl
premiérovo). Niet sloho vej ob ..
!asti, kde by som to ,,neskúsi•
la". Predviedla 10m Stravln•
ského, azda ako prvd f ena v6•
bea Strarusovho Dona Juana,
tera: začlnam študovat Mahle•
rovu l. 111m!6niu.

Vale vefkt dlrl•entskt

n.,.

rY?

Ked pi'Í la pred porotu kon·
kurzu, ktor9 bol vypfsant na
miesto pomocného dirigenta
orchestra Vefkého divadla v
Moskve, mnoh( sa domnievali,
fe ide o omyl. Potmehúdske
úsmevy bolo vidief na mno·
htch tvárach eilte, pol!as prvtch
taktov Catkovského Franceskv
da Rimini. Lcnh to bolo pred
desiatimi rokmi. Dnes Kamlllu
Končlnskú pozná nielen publl
kum
sovietskeho
hlavného
mesta. ale l poslucháči v Cha·
barovsku ,
Gorkom,
Kazanl.
Ufauovsku a predovlletk9m v
Jaroslavll. kde asi osem rokov
s tá la za dirigentským pultom
tamnillleho symfonického tele·
sa. Prvt raz s om ju videl. ako
po sklíške Dvoi'ákovet 8. sym·
t6nle gratuluJe llítovl amstero·
damského orchestra Concertge·
bouw - Bernardovi Haltinkovl
Tak sa vlastne zrodilo mv!lllen·
ka na nasiPdulúce rladkv . .•

Dirigentka
- Keď som mala §est' rokov,
do&tala som od rodičov husle.
Vydržalq som prt nich IJefml
dlho, dokonca l vtedy. keď som
ttž mala za sebou prvl kr6čl·
ky s taktovk ou v r uke. Prtzá''e rečnom absolutór iu na moskov~ ko m
konzervatóriu
som
hrala napr. Bachovu zn4mu
Ciacconu. Br ahmsov httstov(/
koncert . . . Azda to bol f ilm o
zázračn o m
Robertovi Benzim
nzda to ro zhodol koncert, kto•f) dirigoval slávny Hermann
Abendrot1t t'ažko pove&Jt.
čo vzbudilo túžbu fsf skromne
v i ch ~tapajá c 1t. Prektlžok balo uera. ale ve ľkou oporou ml
bol napr. Michail Bagrlt~ovskyj.
autor knihll o technike dirlgo-

Wonderful Chicago
V Orä žďanoch nedávno uviedli s vefk 9m Ospechom mns l
cai Wonderfu l Chicago - 1 podtitulom Krim inálny muster•
bez mttvol. V r. 1965 naplsal libreto k diP.lu zápa donemeck
leklí r H~in z WundP.rhch. Mn,;ical neponlíka d ivákovi vlastrt
nič , čo by už nevidel v kine. alebo nel!ft11l v románe. A pred
sa. autorovi srt podarilo s par6dinn. humorom a vvbrú~entrr
pointami vyrnzprávar ca lknm pn novom udalosti 11 ChiCIIJI
r. 1925. Divák pozoruje ako zlsknr.htlvnllf soéle ~~:an,11stro •
rozličného razenia , pri č om fnd skil hodnoty v telto asocldlnP
vrstve nemalú žiadnA mi estO'. Hudba vlndenského kaharetnfill
skla d a t eľa Charly ho Nlessene mA väčilinon karikatúrne l!rh
Vefmi likovne sú do dela zakomponované módne tance dvad
siatych rokov. Niekedy sa ponOka posluchá čo vi al prlllll pe~
tr6 paleta melódii ktoré majú jBsné l!OCiálne za miP.renie Ré
liu úspelnej loscenácle maJ Frit z Stei ner.
ERNST SAGEM 0 LLEII

\

vania, ktorO s4 nakoniec rO%·
ltodol, že ma bude u~it . Na zl!vereč,týclz skti§kacll som pred ·
viedla
Mozartovu Symfóniu
g mol (k. z. 550) a Andante z
Cajkovského 5. symfónie.

A 110 spomfnanom konkurze?
- Vo Verkom divadle som
zostala Iba pol sez6ny 1965-66.
Vždy ma l ákala predovšetkfím
~ymfoni ckó hudba, a preto po
11ovom konkurze odišla som do
l aroslavlt, do mesta s bohatou

koncerl rzou tradíc iou. A prclve
tu 10m 1a 1tretltJ a &polupraoovala 1 radtma na!ich lpičko
vgch s6ztstov. Odtiat som c1JO ·
diflvala na pohosttnskl vystri·
oenia, niekedy af pc Mu,...
mansk. T~az 'Jaroslavi opúlfam a vraciam sa sptif do Moskvy •••

Ktort • leJa ste a'fletlll't
'klasickej
hudby.
...- Veta
oredov!etkOm Haydna 111 Mozarta, teho tymfónte, koncer..
ty, ale l RequlMn. Trvalou t r1·
čattou m6fho repertol!ru je,
samozrejme, na!a klasika. Di·
•igovala som nielen Dvoŕ6ko-

- Nikdy sa nesnažím kopf•
ro var. Keď pristupttjem k 111!•
zndmemu dielu, ,.6ltam" najpro
d6kladM par tiťtlru. Af potom
81 vytvorím •voju koncepciu a
vqbudujem
al'chitektoniku
skladby, pustfm rl nahr6vku,
ktor4 ma v§ak m6že " prdcf
ovplyvnit len pokiat sa týka
detailov. Nesmierne ll vliftm a
obdivujem Karajana, B6hma,
Bernsteina, s mladých Zubina
Mehtu a T'NJdovšetkým Maaze•
la. Nem~fem olak zabudnat
ant ?ta v4!ho Zdlrtka Chalabll•
lu. A ~tttjl!erstvej'§t t:'4!itok1
Obä pt'afsk4 Haitlnkov• kon•
certy . • • Na Pražsktl jlt' som
orlšla na pozvanie % va§ej stra ..
ny. Bolo akousi odmen(JU I'S
to, ! e u nib propagujem ller...
kt2 hudbu, modernt]ch autorof1,
Som vermi rada, ft m6íem byt
~vedkom t orknch vf}ntmočnOc1i
udalost! tt mnohlmu la ze
soojho
.,ftúdijn!ho pobutu•
prlu~if.

VU.DIMIR CECH

Mtzeum Jiuilobufc'li nhtrofo"f •
Markneuklrcheae {NDR) "f Jll"f81tnom barokoYom •ome sprfstupliu•
le ··oo ,..,., ~ .,.,~ch· nllstroiov 1 ce·
lliho s veta. Zvlntnostamf zblerlcy
d mlnlat1iroe husle {!1,4 cml oe snfmke - ako af z Anglicka
pochádzatticl
ak01·de6n vysokf
1,80 m s 380 basmi a 125 diskle·
rov~mi klávesmi.

Estetik,pedogóg,organizátor
Euaeo S im ine k (nar. 30. Vl. 192~) - sloveoskf hudob·
eatetlk. Studoval estetiku, filozofiu a hudobo4 vedu na
FFUK • Bratislave, kde pôsob( ako docent. V rokoch 1958-83
bol 16fredaktorom Slovenskej hudby. Jeho práce väCllleho roz·
aabu: Eatetlka rozvoja stil!asnej hudby (1980), Problémy estetiky hudobnej Interpretácie (1959).
(Slovn!kové heslo v MaleJ encyklopécUI hudby)

at

D oc. dr. Eugen Simúnek, CSc. uz od začia~ku päfdesiatyclt
rokov patrí medzi priekopníkov marxistickej estetiky v
oblasti hudobnej kultúry. Ako prvý rozpracoval teoretické
problémy estetiky hudobrtej interpre tácie v kniinej publikácii
Problémy estetiky hudobnej interpretcicie, ktorá je podnes
u nás jedinou prácou tohto druhu. K problémom estetického
ideálu socialistickej hudobnej tvorby, k otázkam teclmlky,
štýlu, ideovostt a vývojovej problematiky hudobltej tvorby
sa vyslovil v knižnej práct Estetika vývoja suéasnej hudby.
·Práca dostala cenu vo veíkej jubilejnej stit'aíi k 15. výroči u
osloboder1ia CSR. V roku 1958 sa stal prvým šéfredaktorom
Slouenskej hudbJI. Bolo to v čase, kedy 11a Slovensku bolo
este mdlo odborných prlsplevatelov do 1mdobrtého časopisu,
o tak možno povedat, že Eugen Simúnek pomáhal budovat
našu hudobnú kritiku. Vo funkcii šéfredaktora uviedol takto
pr vu generáciu hudobných publicistov mnohých z radov
prvých absolventov hudobnej vedy, odchovarJých už socialistickým školstvom.
prvej polovici §esfdeslatych rokov sa v početných
diách vyrovnával s problematikou moderného umenia a pol emizoval s jednostrannými názormi, ktoré hodnotenie a program tvorl;y chceli redukovat Iba na smerovú orientáciu. Ako
protiváhu proti týmto jednostranrtým tendenciám postavil
program umeleckej hodnoty. Z tejto pozície bránil v druhej
polovici šesťdesiatych rokov prirtcípy marxistickej estetiky.
Napísal práctl Teória umeleckej hodnoty a vysoko!ikolský učeb
ný text Ovod do teórie umeleckej hodnoty. Po krlzových rokoch sa ako prvý zapojil do riešenia problémov kultúrnej politiky v oblasti hudby na stránka ch tlače. Spomer'ímc napr.
príspevok zo dňa 29. I. 1971, ktorý hovoril o aktuálnych otázkach kritiky a tvorby (v dermlktl Pravda). V súčasnosti píše
do odborných časopisov l denníkov (Pravda, Rombold, filozofia, Estetíka) a výjde mu obšírna štúdia filozofické problémy estetiky.
E. Simímek zastával viacero významných funke ir v ZSS,
dUté obdobie bol členo•n red,akčnej rady Hudeb11ich rozhledrl a pod. Takisto viedol Katedru hudobnej vedy a výchovy
na fFUK, kde vypracoval učebný plárt št údia hudobnej vedy,
p odľa ktorého sa táto disciplína podnes v praxi realizuje.
V nedávnom období ho poverili založiť Katedru estetiky a est etickej výchovy nd FFUK. I tu vypracoval učebný plán štúdia estetiky, ktorý sá úspešne realizuje. Okrem tejto výzrtamnej funkcie je členom Vedeckej rady FFUK, členom umenQ·
vedrtého kolégia SAV a CSAV, členom redakčnej rady časopisu
Estetika a vedúcim filozoficko-metodologického seminára pre
pracovníkov umenovedných katedier a literatúr. Ako člen
K SC zastával r6zne stranícke fwtkcie na UK. Svojou osobnostou .~a plne angažoval pre ciele socialistickej premeny našej
kultúry.
-R-
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Jubilant
Jubtlantom týchto dnf je
:rrámy hudobný pedagóg, člen
katedrv hudobnej výchovy 1ta
Pedag ogickej fakulte v Banskej
Bystrici, od.bomý asistent Ti ..
bor Sedlický. Narodil sa v Pol-.
tári, stredoškolské štúdiá ukort ...
'čit v roku 1943 na UčiteCskom
ústave v Banskej Bystrici. Je ..
ho prvou "pedagogickou štáciou" bol Poprad. Tu po krat~
kom p6sobení sa vracia do
rodného Poltára, ale napokon
odclladza rta nové tti:ite(ské pôsobisko do Kremrtice. Po ča
se, v ktorom stačí prežiť eSte
nlekoCko rokov sta toč nej a
dobrej pedagogickej práce na
základnej škole v Prochoti, odchádza roku 1957 na katedru
hudobnej výchovy vtedajšieho
Pedagogického
inštitútu do
Martina. Ttl popri pedagogickej prcici - dokončuje iltudillm popri zamestnaní 11a V y.~okej
škole pedagogickej
v
B rati.~lave ( 1959 ). Získava odbomú kvalifikáciu, ktorá nw
do volí a podnleťuje ho uskané
poznatky : vyučovania na základnej škole l poznatky zo
štúdií uplatni( nielen vo svojej
ďalsej pedagogickej práci, ale
i v pttblikai:nej činnosti, ktorú
za/:lrta vydaním Zborníka piesní
prt 1.-5. ročník ZDS. Roku
1963 mu vychádza 'k niille dip·
lomová práca "Spevácky zbor
slovenských učiteľov" - monografia, ktorú spracoval ako aktívny életl to/lto reprezentač·
ného telesa. Kontakty so známymi hudobnými vedcami a
pedagógmi (ako bol dr. L.
Leng) ho viedli k tvorivým
podnetom pre svoju publikač
nú prácu - spolu plšll Učebni
cu hudobnej výchovy pre 7.
ročník ZDS (vyšla v r. 1964).
S ďalšími známymi hudobnými
osobnosfami - St. Kantor, L.
Szabadiová, E. Višňovská
tvor! tief praco vné kolektívy,
: p~ra ktorých vychádza Metodika
vyučovartia
hudobnej
výchovv
pre 1.-5. roéntk
(1963 ), Metodický sprievodca k
hudobnej výchove pre 8. roč
Pdk ( 1965 ), Učebnica hudobnej
výchovv pre 8. ročník ZDS
(1965 ), s doc. dr. Vl. Gregorom spracoval a vydal publi kdciu Z dejín hudobnej výcho·
vy na Slovensku a v českych
, zemiach (1974) samostatnými
kni~n!ími publikciciami sú: Metodický sprie vodca k hudobnej

pre 7. ročník ZDS
(1964), Didaktické problémy
pri práci s amatérskymi súbormi (1966), Hudobné chviiky v
záujmových
zariadeniach
(1968). Okrem uvedených má
rozsiahlé rrmožstvo §ttídll v od·
bomých hudobných časopi3och,
kde rieši páCéwé problémy postavenia a vyučovania lwdobnej výchovy na našich základných školách, ako i problémy
a profil absolventov 1wdobrtej
výchovy na predagogických fakultách. Po ::11Íčenl pedagogických inštitútov a VJ/ l uorením
Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici r. 1965 stáva sa
odborným a.~rstentom r&a Katedre hudobnej výchot:y, kde
do dnešnýc/L drlÍ v plr&om ::draví, v r&eobyčajnom eláne a s
precíznosťou v práci jemu prízrtačnou, vychovciva
budúcich
lwdobnýcll pedagógov. Je dirigentom vysokoškolského umeleckého súboru Mladosť. Dalej
pracuje ako člell Speulickello
:boru slover1ských učitelov, odkiaí ho mnohí pozruime aj ako
dobrého sólistu.
výchove

Od r oku 1969, kedy sa polozili základy SSHV, pracuje v
jej výbo r och Od roku 1964 je
členom tvorivej skupirty muzikol6gov vo Zvlize slovenských
skladatel'ov, okrem toho je čle
nom redakčnej rady časopisu
Estetická výchova a redakcie
Comenium musicum. V hudobltých in§titticlác/1 mesta Banská Bystrica sa obracajú na
neho o radu. Odborne pomáha
aj pri umeleckom raste speváckeho zboru u/litetov okrem
Banská Bystrica "Hron".- V
najbliUej budúcrtosti ho éakd
habilitácia na kandidáta vied.
na Karlovej univerzite v Prahe. Nášmtt jubilantovi do ďalJ
šej päfdesiatky úprimne zeláJ
me veta zdravia, naďalej tot ..
ko nevšedného a obdivuhodné•
ho elánu a vitality.
E. M.

p rt prfldltostl 30. vtroči a
SNP uskutočnil sa pod zAšUtou ministra školstva SSR
prof. Ing. Stefana Chochola,
csc., v di1och 23.- 26. júna t. r.
na PedagogickeJ fakulte v Nlt·
re Medzinérodnf festival YJIO·
kolkolsk~ch
speváckych zborov. Jeho hlavným poslan!m bolo: spevom a hudbou v n'ledzl·
národneJ
družbe
nudentov
spriatelených krajin osláviť 30.
výročie SNP, podnietiť tvortvt
elán vy:::okoškolsktch speváckych zborov a vzáJomne konfrontovať
najnovšie výsledky
Ich umeleckej práce. Usporia·
datermt tohoto vtznamného medzinárodného kuWlrno-polltic.
kého pod u Ja tia boli Minister·
stvo školstva SSR, Slovenské
vysokoškolské ústredie SZM a
Pedagogické fakulta v Nitre v
spoluprécl s Pedagogickou fakultou UK v Trnave (kde sa
mal pOvodne festival uskutoč
ni() .
Spomedzi viacerých festivalových koncertov a poduJat! azda
najväčš( záujem vzbudila Me·
dzinárodntl súťaž vysokolkol·
sktcb mielan:9ch zborov, ktoreJ sa zúčastnilo spolu devä(
kolektlvov - päf zo zahranl·
čia a styri z CSSR. Väčšina z
nich získala už celý rad úspe·
chov, cien u laureátstlev na sťl
ťa21ach doma aj v zahranič!,
Povinnými skladbami súťaže
boli: "Pochod povstalcov" od
národného umelca J. Cikkera a
"Tá slovenská pleseň" pt·e mte·
šaný zbor a capella od zashl·
žllého umelca Z. Mikulu. V
zmysle suť {ltných podmienok
každý zbor musel prednies ť
asp011 Jednu z týchto skladieb
v rámci svoJho asi 20-25-ml·
nútového s0fa2ného programu.
Všetky súťažiace zbory naštu·
dovall povinné skladby v slovenskom origináli a na prekvapuJúco vysokeJ umeleckeJ úrovni. Akadl)mlcký zbor J. Dlmlt·
rova predniesol dokonca obi·
dve povinné skladby.
V silne! a vzácne vyrovnane j
medzinárodneJ kon kurencll mala uolahkú úlohu sOťa2ná porota, l<lorú menovalo Ministerstvo školstvH SSR. Pracovala
pod
predsedn!ctvom dekana
Hudobnej fakulty VSMU v Bratislave doc. B. Valaltana a Jel
členmi boli: zas!. umelec Zd.
Mikula. ta jomnfk Zvazu slovan·
ských skladaterov, zasl. umelec
dr. S. Klimo, rlacUter a zbormajst!31' Lúčnlce~ro.f,_ PhDr.
J011et Plavec z Llei:lagogtckej rakulty KarloveJ univerzitY v PrAhe a d oc. Aurel Tlllay z VysokeJ školy pedagogickej v Pécsl.
Porota určila nasledujúce poradle na prvých trocb miP.S·
ta ch:
L cena - Akademlckf abor

Festival
v Nitre
J. Dlmltrova zo Sofie, ktorý dl·
rlgoval Jeho zakladater - ná.·
rodný umelec BĽR ,Angel Mi·
chajlov Manolov. Toto reprezentačné vokálne teleso bulharských vysokoškolákov vzniklo
v r. 1933 a je známe takmer
v celeJ Európe. Jeho členmi boll napr. dnes už svetoznámi
bulharskl opernl speváci: Káťa
PopovovA, Naďa Afejanová, Ll·
liana Barevová, Boris Chrlstov,
Dimitar Uzunov, Nikolaj Gjuzelev a ďalšf. Zbor je nosltelom
vysokých bulharsktch štátnych
vyznamenan! "Cervenej zástavy práce" a "Radu Cyrila a
Metoda I. stupňa". Medz! jeho
na Jvllčšle zahraničné umelecké
úspechy patr! absolútne vftazstvo na 21. svetovom festivale
speváckych zborov v Langollene [Velká Británia), ako aj
Jaureátstva z umeleckých súťaži na svetových festlvalocb
demokratickej mládeže v Bu·
dapešll, v Berlfne, v Bukurešti.
v Moskve a vo Viedni.
ll. cena Spevácky zbor
TECHNIK pri Slovenskej vyso·
kej ilkole technickej v Bratl·
slave. Pod veden!m mladého
talentovaného zbormaJstra Pav·
la Procházku podal jeden zo
svojich na Jlepš!ch výkonov v
poslednom obdobi. Jeho vynlka.
júce umiestnenie v tak silnej
konkurencii bolo pomerne neočakávané, o to radostnejšie.
III. cenu sl odnáša do vzdialeneJ Karelskel autonómneJ republiky Studeotskf zbor StAtnej
univerzity O. V. Kuusinena v
Petrozavodskn. Zbor dirigoval
teho umeleck9 vedúci, vynikajúci pedagóg a odbornlk v zbo.
rovom speve, zaslOžll~ umelnc
Karélle Georgii
Teracu janc.
Predovsetkým
teho zásluhou
dostalo sa toto pomerne mladé
teleso [vzniklo v r. 1962) na
vyso kú umeleckO úroveň. Svndčl o tom z!skante titulu lau·
reáta Všezväzového festival u
ludoveJ umelerket tvorivosti v
r. 1967 a v tom Istom roku
tiež udelenie Ceny Leninského
Kam.somolu Autonómne! republiky Kllľélle . V r. 1972 zvrtazll
tento zbor vo Všeruskej rozhlasove! súťaž i akademlck~ch zbo.
rov a dva razy zlskal titul lau reáta telev!znet sOťaže pod názvom .. Hudobnl! sti tež miest".

Poradie na ďalšieh mlcc;tach
porota nevyhlasovela. Al tie

OPRAVA
V l!lénku O hudobnom myslenr, v rozhovore 1
prot dr. Jozefom Kresánkom, DrSc. (HZ 1!. 13,
str. 5 l doi lo v časti rozhovoru k nepresne! In·
terpre tácli odpovede. Ospravedlňujúc sa prof.
Kresánkovi, uverejňujeme správne znenie l!astJ
rozhovo-ru.
- Východzfm bodom mojej práce bol takt, že
treba udr2ova t v oblHsll muzikológie určitý z jed·
nocovuc! nadhfacl, ktorý jestvoval ešte v 19. sto·
ro cr (a prctrv(lval s ice aj do 20. storočia, napriklad v osobe Curta Sachsa), no zál'Oveň sa v
20. stor. pristúpilo k špecia lizáciám, ktoré stráCH·
ll nielen komplex nosť pohfadu, ale pt•iam centrálne postavenie toho špecl!lcky hudobného, kto·
ré predstavuJe - hudobné myslente. Pri obrov·
skom rozmachu vedy vseobecne, stala sa špecla·
llzácla aJ v muzikológii nutnosťou, lenže špeclallzácla môže mat aj negat!vne dOsledky, ak strat!
napojenie na to podstatné. Hudobné myslenie koncentruje v sebe problémy rozmaniteJ pQvahy a
umo2t)Uje tak zároveň vyžarovanie do špeciálnych
dlsclplfn - nie v zmysle Izolácie týchto, ale v
komplexnosti. Nie je to teda Jen akoby nadstavba nad hudobnoteoretlckfml dlsclpl!naml (hoci
k n!m mé najbližšie) a oto Je zamerané Jen na
otázky vfvlnu prlncfpov, prostriedkov a spôsobov
stvárnovanla, ale žiada sl za všetkým ttm at od·
po vede na otázku: "Prečo Je to tak?" Odpovede
budú raz sociologické. Inokedy kultúrno-hlstorlc·
ké, ostAllcké v pžšom slova zmysle, psychologické
a napokon aJ hudobne Imanen tneJ povahy (ak sl
napr. položlm otázku vývoJa s onátovej formy, mu-

spevÄcka zbory, l{fori sa naumlestnlli na prvých trocli
miestach, dostall od usporladatelov diplomy za Qčast v súťa
ži, resp. na festivale a vecné
odmeny. BoU to: - Unlverzitnf'
zbor z Rostocku (NDR), dl rl•
gent prof. Hans·JUrgen Plog,
hudobný riaditel rostockel Univerzity; - Spevácky zbor Unl•
verzlty v Bukureltl, dirigent
Volcu Enáchescu; - Spevácky
zbor STUDENT pri Pedagogic•
kej akadémii v Maribore (Juhoslávia), dirigent prof. Stane
Jurgec; - Vysokolkolsk:9 umeleck:9 stibor pri Vysokej lkole
chemicko-technologickej v Par•
dublclach, dirigent Ing. Vlasti•
slav Novák;
Akademlckt
apevácky zbor UK pri Pedago•
glckel fakulte UK v Trnave, dl..
rlgent Jozef Potol!ár; - Spevácky zbor VETERINAR pri Vy•
sokel lkole veterinArnej v Ko•
llclach, dirigent dr, Ing. Ma•
rláo Sangret.
Okrem uvedených zborov na
festivalových koncertoch účin·
koval tiež Dievl!enskf zbor Vy·
aokej lkoly pedagogickej zo
Szegedu
(Maďarsko).
k tort
viedol dr. Gyilrgy Mlhálka a
Dievčenakf komornf zbor PO•
NITRAN pri Pedagogickej fa•
kulte v Nitra s dirigentkou
Gltou Ourlndovou.

Z ďalšieh festivalových podu·
taU velmi pekne vyznel manl•
festačný sprievod Nitrou,
na
záver ktorého delegáclé všetkých zúčastnených speváckycb
zborov položili vence a kytice
kvetov k paml!.tn!ku V. l. Lenina. Osobitne treba spomenťl. t
vydarené "Festivalové matiné•
pre mládež nitrianskych škôl
a samotné koncerty Ol!astn!kov
festivalu v Piešťanoch, v Tren.
člne, vo Zvolene, v Zlatých Mo·
ravclach, vo Vrbovom atď.
Medzinárodný festival vysokoškolských speváckych zborov
vyvrcholil dňa 26. júna t. r.
gala koncertom pod názvom
"Plesňou za družbu národov". V.
úvode koncertu ceny vlfazom,
diplomy a vecné odmeny všetkým zllčastneným zborom odovzdali:
ntlmesln!k 1 ministra
školstva SSR prof. PhDr. Ľudo .
vlt Kllár, CSc., námestn!k ministra kultúry SSR dr. )ozer
Mrav!k, predseda Slovenského
vysokoškolského ústredia SZM
Ing. )án Llpntansky a predseda
poroty doc. Bohuslav Valašfan.
Na záver večera odznel v podirrri apo)enýeh mlešanýeh zborov, ktoré dirigoval národný
umelec BĽR A. M. Manolov,
"Pochod povstalcov" od národného umelca ). Cikkera. Bol to
lnternuctonálny hold ťl.cty a
vďaky bojovnfkom SlovenskéhO
nl!rw • hn IJOVstanla.
JOZEF ZAK

sim sledova( at určitý Imanentný vtvojový rad J,
Hudobné myslenie počfta takto s komplexom smerujúcim k tomu, l!o l pri všetkých lndlv!duálnyc h
črtách nesen9ch vývojom a teritoriálnym! zvláštnosťami tvor! podstatu hudby podla toho poznávame, čl je určitý Jav hudbou, 1!1 nie te. Jav{
sa nám to vo vývoll tonallty a tektoniky. V rám·
cl tonallty možno sledovať vtvof od najprlmár·
ne jš! ch prejavov (na základe porovnávacej hudobnej vedy a etnomuzlkológte ), ďaleJ cez epochu
antiky, stredoveku. renesancie (kde sa na pOde
tonallty rodila harmónia) - až po dnešok, kde
stráca funkčná harmónia svoje opodstatnenia a
tonallta sl hladá dalšie vývojové riešenie. Aj v
oblasti tektoniky možno sledovať napr. vtvof rytmických tvarov - až po prlncip periodicity, možno sledovať rozvoJ melodiky, až po zložité tvárne prostriedky a formy súčasnej hudby. VývoJ
nastoluje mnoho prvkov, ktoré - 1 keď sa usta·
vlčne vyv!JajO a ako vtsledky rozmanlttch vývojov sa tavia na rôznych miestach rozmanito
predsa možno pokladať priam za prlnc!py hudobného myslenia. Prlstup k nim must byt ale dlalektlckt a dynamický (al v zmysle dynamických
porušovant), lebo práve z nábojov vnOtorných
protlrečeni sa rodt smerovanie a napredovanie.
Tak stoja napr. v tonallzácll proti sebe prvky
centrallzujúce a oscllujúce nahromadenie v
rémct jedného pŕvku vedie k zmene kvality do
protikladu (dnes takto prež!vame silne obdobie
oscilácie). Z toho rezultuje, že sa v zásade nedá
zauj!mat Iný posto!, než dialektický, skrývaJúci
v sebe l to lndlvldutilne, dobove určené, l to všeobecné, determinované antropologlcky, prlrodnýml
zékonltosťaml a pod,
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pce Dail
A"i sa nám vent nechce l'ent.

:::e t• októbri- tnmu brtele
d va r oky, čo sa po prvý raz •w stanict Der1in ozval a zvučka huci olmého kvízu , ktorý sme vtedy •tazJjvali
.,Piit ot ázok pre vás".
p r vé kroky balt veru dost tažkč. postuchá č r nezvyknutí 11a tento druh h udobného vysielania, reagoval i
pomaly. Prvý ohlas !Jol - 14 ltstov. Tieto ta±kosti 11as
neodradili, vysielali sme ďa lej a relácia začala svoJu
úspešnú cestu. Začali nám chodiť listy z celého Slovenska, ale začali sa aj ozý vať ltlasy. aby sme ju prer ad ili zo stanice Devín na Bratislavu veta poslucháčov totiž ešte nemalo na .wojich rádioprijí mačoch
VKV . Vďaka porozume•1it1 tlá.~lto vecl enia sme clostali
svoje miesto rra Bratisl::u:e. Začala sa t vorif ,.rodina" •
k v1zu - tak sa totiž začali mnohí naši po sluchá či vo
svojic h list och nazývaf.
Redah:tork11 Csl. ro zh lasu Z. Berná t ocá (11/avo ) a Oľga
Snlm ky: E Remp
Ceny pre víťazov kvízu.
V ianoce 1973 sme reláciou 1/udba je súčasťou môjOdzganová (vpravo ) s dr. Zclen kom Nomičkom, k tor(;
lto domova urobili· akúsi bodku za ,.Piatimi ot ázautorsky pripravoval Tri otázky pre vás.
k ami". A bolo treba rozmýš(ať - čo ďalej? Spojili sme
sa s časopisom Rozhlas a s Hudobným životom, autordojmoch, o pocitoch p r i počúvaní, o k r áse t zv. vážne j
skl/ pripravol kvíz dr. Z. Nováček, CSc., ktorý si aj
T outo cestou, al e v t rochu rozšírenej f o rme, by sme
hudby, k t orá zaznievala z ich prijímačov vo forme huchceli pokračot•at v našom kvíze aj od okt6bra.
sútažmi čast sám uvádzal. r oziltrili sme reláciu o žredobného kvízu. Niel.-torí nám písali aj svoje pred stavy
t r. Budti to relácie venované 30. výročiu oslobodenia
bo vanie a o listárničku. Namiesto rozr1orodých ottizok
o tom, čo by eš t e v k ví ze chceli m at, ozvali sa, samo - · •wšej vlasti, v ict or ých sa ozvú aj hlasy sťlčasných ausm e zvolili monotematickú formu, každá relácia mala
zrejme, aj k r i t ické pripomienky, aj keď i ch bola men 1voju jednoliatu myšlienku. Pät ot ázok vystriedali tri
t orov, i nterpret ov, chceme zarad it do r elácií aj re po r •
šina. Niektorí si mysleli, ie otázky by mali byť taíšie,
- a tak aj k víz sme nazvali ,.Tri otázky pre vás".
táine zábery ap. Rozmýšlame nad t/Ím. ako by sa naša
ir1í si sťažovali na vysielacie ter mírty.
R oz§írila sa aj paleta poslucháčov. Keď pozeráme do
relácia stala ešte zaujímavejšou a prífažlivejšou a ešte
T eraz, keď už máme za sebou tretí ročník, musíme
listov, môžeme povedat, že nám písalo celé Slovenvwc prispela k zoýšeniu kulttír nej tír oone nášho nové•
konštatovat, že snaha, ktorú sme sl d ali hneď na
ho poslucll!ič a.
•
l ko, ani Morava a niektor é miesta v Cechách r1ezostali
začiatku: obohacovať uedomosti poslucháčov vhodnou
h luché. Niektorí poslucháči nám písali odpovede strohé,
Z. BER ÁTOVÁ
formou v oblast i nie d os( ,.p rítazlivej" (ako sa m rtohí
n a korešp ortdeltčných lístkoch, no mnohí (a môžem po domn ievali) v oblasti vážnej hud by, sa nám vydaril a.
O. ODZGANOV Á
vedať, i e väčšina) sa r ozpisovali v listoch o svojich

Na

V. medzinárodná súfaž

P. I. čajkovského Moskva 1974

všetkým sovietski a americkl
planlsll, siahol po diele nabi·
tom n ielen technickou bt·avúrou a e fe ktnos ťou, ale l pôsob·
nosťou na srdce diváka. (Ml·
mochodom. trt týždne súťaže
prebiehall za sústredenej kaž·
dodennej pozornosti publika.
ktoré zvádzalo boj o Jlstky až
do prvých akordov kon certu].
M yslfm si, že pre budúcnost
by bolo dobre, aby naši ú i!astnl ci , nech u:l sú v ak ejkofvek
k ateg6rll, boli pouče nf aj o
stavbe repertoár u, ktor ~ dem on štru je n iel en
viestrann6
pri p r av e n osť, ale ráta l so ilpeclrickým ohlasom tamoj ~ie h o
publika. To napokon nie je zan edbat ef ná vec v žiadnej me·
dzinäro d nej s ú ťa ž i . Každli kra·
fina mlí i né ober:enstvo. atmo·
s[ érn, s čf m treba rátať. č o t ie~
patri dn " v ý bavy" a taktiky sú ·
ťa 1.iac í c h .

(Pokra čovanie

z 3.

str. )

Jedna z najvä čšlch súťažť
m ladSich umelcov na svete sa
d á Iba ťažko zhodnotiť na
priestore vymedzenom novinam l.
Všetky zážitky,
pocity,
osobné stretnutia, koncerty budú ešte mnoho dnť doznievať v
debatách, aj vo vnútri pozorovateYa tejto moskovskej pre·
hltadky mladosti a verkel umeleckej sily. Ak sl pozrieme mená vfťazov a lau t·eátov minulSich ročnlkov. zistime. že dnes
sú to osobnosti. ktoré sa nespreneverili titulom konkurzu l
odkazu Ca jkovské ho, meno ktor ého sú ťaž nesie. Ci je to už
Van Cliburn, Valerij Kllmov,
Viktor Pl kajzen, John Ogdon,
Gutn i kov,
M. Dlch ter,
Bnrfs
A l exander Slobod jani k , Viktor
Tre(akov , V l ad i mir Atlantov ,
Mar ia Bieluová, Vl adimir Krajn ev,
Viktor ia
Pnstni k ovovä,
John, Llll, Vladi mir Spivakov,
Viktór ia Jag lingová, l. Obrazcovovli, Tamar a S i ň a vská , Jevg enij
N esterenko,
V ladislav
Plavko ... atď.
v šetc! sú
dnes svetovo známym! Inter·
pretml, ho ci ani jeden z n ich
ešte nevstúpil do dni vrchol n ých. Umelecká žatva na ni ch
ešte len čaká, výkony stoja Iba
pred kulm ináciou. Cajkovského
súť11ž a tituly z nej sú s kutoč ·
ne zárukou prvej triedy. S týmto
stručným
kon štatovanlm
v stupujem
do sumarizovania
kateg6rie klaviristov. jed i ná zo
všetkých zn!žlla vekovú hrantru na 16 rokov, pričom vrchná pr i ečka je 28 rokov.

•'

N a jmladšou účastnťčkou bola
sovietska klaviristka Eter ! An·
ťl1.aparldzeová (17 rokov). ktO·
rá zlskala IV. cenu! Nevdojak
s a natlska pozorovaterovl zrovnanie so zvygovanlm náro kov
na špo rtovcov, ktor! už v det·
skom veku dosahujú maximá!
ne v9kony. Umenie však nie je
Ion ukážkou f yzických zdatnosl l. Je jedine čn é preto, že mož·
nosť
dozrievania
Yudského,
osobnostného, Intelektuálneho
sa vlastne l aureátom otvára bez
obmt;dzenla vekových hrani c.
Tohtoroč-ný
boj o prvenstvo
~ • ·ld!W.W~tov n ajmä dve

velké

školy:

sovietsku
(ll
a amet•ickú (33
účastnikov}. Na
kvalitu teda
vedte USA. V konečnom hodnoteni však vll čš lnu hlavných
cien obsadili sovietski ume lci
Obe školy charakterizuje reno·
mená l na technika povedz·
me, že práve ona. Tým nechre.
me znižovať osobnostný vklad
no snáď p1•ávn pre nlzky vekový pr iemer finalistov sú všet ky možnosti právo v tomto smere naďalej otvorené. Okrem nlekorkých zážitkov husrových a
speváckych zúčastnila som sa
väčšiny koncertov III. kola klav i ri stov. Ztar. nepočula som práve prvého, "zlatého" Andreja
Gavrllova, 18-ročného sovietskeho klaviristu. Citujem však
slová hodnotenia, ktoré zverejnila moskovská tl ač: " And rej
Gavrllov m á vefk~ t empera ·
ment, hl b okú l yriku a vyn ikajítc u techni k u" . Pravda. aby
sme mohli vyniesť celkový dojem o osobnosti tohto mladého
pianistu, bolo by treba sledovať všetky tri kolá dve t·ecttálové. jedno s orchestrom,
v ktorých zúčastnenl demonštrovali zm ysel pre rôzne štýlové obdobia od Bacha. po
s úča s no st. Zta Y, počula som Jen
finále, v ktorom drvivá vä1:šl ·
na klaviristov hrala l:ajk()vského Klavlrny koncert b mol (Iba
mizivé percento medz i nl·
ml l
slovensk! r eprezentanti
š tetka Kovače v ová , ž iačka Ml·
chala Karina a Ivana Palovl·
ča a Marián Lapiian sk f , ktorý
sa pre chorobu súť aže nezú·
častnil, sl vybrali z troch Cat·
kovského klavlrnych koncertov
do svojho programu dru·
h 9 ... ]. Samozr ejme. poznanie
mentality sovietskeh o obecenstva, ktoré s v ďakou a nadše·
nim dokáže u trinástich fina·
listov počúvať rovnako zanlete·
ne Cajkovského nie krátky
b-molový koncert, je obdivu.
hodné. Oatšl k on cert sl vyberali finalisti rôzne: č l t o už
bol Brahms. alebo Rachmanl
nov,
Schumann,
Beethoven
Grleg,
Chopin,
Chačaturtan,
Llszt Q pod. Ten. kto bol InUmnejšie zoznámený s atmosfér o u sút.aže l eda ptede·
účastnikov}

V ráťme sa však ku klavirist om. Použlvnm Iný postup, než
dva ja
predchádzajúc!
auto ri.
Zastavlm sa totiž pri osobne
najsllnetšom zážitku a ten ml
sprostredk oval mladý Madar20·ročný
András SHr. Okre m
obli~átneho Ca jkovského Klavlrueho koncertu b mol zahra l
na finálovom koncert e Brahm·
sov l. klavlrny kon cer l O dur
Teda vyšo dve hodiny nezlsíe l
tento mlltdučký pianista z p6·
did. ~a ~vol vek Je dokonale
zrelým umelcom, so schopnos·
tou budOVItf celky, pričom vy.
zne nie detailov je je dine č né. Je
v •~om sila osobnosll, snaha
n eis ť po vonkajšom efekte
a
najm!l v Brahmsovl
ukázal

ber re pe1·toáru poukazuje na
introvertnejšl prlstup. čo h ra
tba podčiarku je. Vvpracovanle
každého t6nu, perlivo s ť rých·
Jych pasáži. zmysel · pre tem·
né. nuansy, to vše tko odlišovalo
ml adého Fťna, ktorý ml mocho·
dom ziska! diplom. od Jeho sú·
perov. Pravd a, treba pove d ať,
že poziUva nes ta čili vyváži!
menšiu koncepčnos ť a gradá·
eiu. napr . v prvom člsle jeho
vyslúpenla - v už spomlnanom
koncerte Cajkovského. Ešte IB·
den zjav vyvolal búrlivé ovácie soviet skeho publika: bol to
americký
pianista r pôvodom
K6rejec l Mu n g Van l: ong. Dv·
namlcký,
výbušný. tec hni cky
perľektný.
Myslhn sl, že ani
jednn z finalisto v neklesol ood
vvsokl' niveau. o ktorom sl člo·
vek dáva otázku : Kde sú vlast·
ne jr.ho hran ice? Ako náhodný
priklad spomonlem v Bratisla·
ve známeho Dmitr i ja Alexeieva
(ZSS H]. ktorého sl vefmt dob·
re fJčlmiltáme z Jeho nedávn e·
ho vystúpenia. V Gershwinovi
nás na BHS ud ivil jedinečnCJS·
tou hry. Na súťaži Ca rkovské·
ho bol ptatyl A pritom patril
k natstaršlm úča s tnfkom sufllže
(27 rokov}. U k l aviris tov vftazlll takmer det1. Stvrtá Eteri
And zapari dZP.Ová f dcérA
zná
meho tenoric;tul má Iba 17 ro·
kov ...
Mvslim sl, že málokto ohod·
nolll a zvý1·aznil podiel troch
vyniktltúctch di rigentov. ktor!
sp1·eváclzali finalistov v spomf.
naných kategórll!ch. Zmienim
sa a<>ooil stručne o alegantnom,
tam·čnými
pohybmi toreadora

amel'i ckých h osti Alebo b y ~ a
dalo sumarizovaL
vystúpenie
slávner milánske! La Scalv. krot•á 30. mája otvorila me~.11:n é
hosťovanie vo Verkom d Jv ad·
Je a jej vystúpenia videlo
65 000 d lvlikovl Predstavili SA s
Aldou, Toscou, Rossin iho PopO>lulkou, N or mou. Verdiho Re·
quiem 1 s operou Sim one Boccanegra. Možno bv som mohla
pod robnejšie pfsot al o pozo•·uhodnel prehrlivke na sovlr:tskom Zväze skla dateľov , kde
som počula S če d r inovu Romnntickú hudbu 1podľd baletu Anna
Kareninová l.
Ta mbergoy
Koncert pro trúbku a Si d c ľni 
k ovove Ruské rozprlivky -diel o pôsobivé v la ptdárno'itl výpovede, v m odernosti jAzvka,
v nápaditosti formy. Každú komorne. mm latúru uvádza ,. lw~
lo - Impresia" . ktorá vyjadru.
je obsah časti. Otelo. dýcha tuce napriek sú~asnostt rusl<ým dychom Sk la dbu. k tnrú b y sme rad i po č uli a j u n as
na kon certnom pódi u. Prctote
villlk
r •ad ky
sú
neupro-.ut:,
s konč ime tento pfsomny exkur z
vymenowt n im laureátov klHVÍI'·
nej suťaže:
l . cenn And re j Ga v l'ihtv
(Z::>SR J. ll. cena - Mung Van
C:ung (USA l a Stan is lav lg oli nski j f ZSSR}, IIJ. cena juri j
Jegorov (ZSS R l. I V., cena Eteri And ža pa rid zeová [ZSSH 1
a And r·ás Sirr l MI:R l V ccn;1
Dmit r ij A l exejev
(ZSSR 1,
V l cena - David L i vel y [US.'\ l
a Brigil llngererov á (Fruneilzsko l. VIJ. a V Ili. cena neboli
udelen é
Oiplomanti : Natal ia
Gavri l ovollá f ZSSR l. Ec r o HP. i ·
nonen (Ff ns ko], Tatiana Rjum i na (ZSSR} a Marioara Triflenová (USA}.
T. URSI NYOVÄ
Pozn. red .: Za prepisy m ien
z ruštiny red akcia nezodpovedá.

V máji navštívil HIS J. Domar 'kas, hlavný dingent litevskej
Státnej filharmóllie. Podla jeho želania m tt prehrali uká::A·y
z najnovšej slovenskej symfonickej
t vo rby. J. Domarkas
uvedie ni ek l or é skladby v Litve.

András Slf!
myslltefský skl on. Každý t6n
mal taký zrete1n9. ako by hral
bez pedálu. Navyše sadá sl k u
k lavíru s rados ť ou, akoby chcel
po v edať: ,,Pozrite, i!o dokážem
s t t mto n d ivým nástrojom! "
Je v ňom mladistvý o h eň l se·
bakázeň. A pritom zfskal .,Iba "
4. miesto. Pravda, nepočula som
h o hrať v predchádzajúcich
dvoch kolách. Ak Stff ml pred ·
stavoval
Ideálny koncentrá t
techniky a ettu, v súfažl boli
(najmä z Eur6py ] kl aviristi
ktor ! prezentoval! úplne I ný
štýl hrania. než a merlckf a so
vletskl
klavlrlstl.
Klasickým
prlkladom t oho bol rlnsky pla.
ntsta Eero Hei nonen, ktorý
o. l. zahral Mozartov Klavfrny
koncel't Ji; dur (K, 459..). U~ :vf·

Marioara Triffenová
prlpomlnajúcom Jurijovi Simo·
novi. ktorý viedol spevákov, čl
o vysoko profesioná l nom Dmit·
rijovl Kllajenkovl, po každej
stPánke prťtažllvo m mladom dl·
rlgen tovl ZSSR, alebo o zr elom.
vyváženom a sporabllvom · Ar·
vidov! Janaonsovl, ktor ý spl'8·
vádzal huslistov. Sú to odlišné
gener ácie, no dávajá obraz o
mnohor akosti osobnosti aké so·
vletska k udobná kult(tra priam
cbtl i.

...

O Mosk ve by sa dal o pfsa(
ešte velmi vela. V dňoch môjho pobytu žila návštevou prezidenta USA R. Nixona a v oblasti hu dby bolo lntOI'r"an tné
sledova ( napr. prr.nos z kon·
C&lW, porl ad aného práve pre

V
uplynulej sezóne uvtedla
Státna
f illlarmóllia
z
Brna
sk·ladbu Eugena Suchoria Symfonická fan tá zia 11a B-A -C - H.
Do budlicej sezóny plánuje Suchor1ovu Symfoniettu r ustic u
(na počes r 30. výročia SNP) .
Začiatkom j úna t. r . bol a v
Rotterdame stlfa ž akor deonistov. Sútažiaci - K . A. ll ilbo,
Andre Berertdsen a Harm Pal&
zaradili d o programu o. i.
aj skl adby slovenských auto.r ov: K ontrapunktický monológ
od J. Hat ríka a Recitatív ·a.
áriu op. 20 od J. Pospíšila.

Pre tolltoročntí V lll. prehliadku mlad ých konce r tných umelcov v Trenčianskych Tep liciach pr i pravuje ·HIS ·výstavkrt
z noviniek českej a slovenskej
angažovanej hudobnej t vorb!/.
spojenú s čiastočnou komerč
nou ponukou. Záttjemci si vypočujú uká::ku
z najnovšej
tvorby slovenských a českých
autorov z m g, pásov.

