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'II'ANTSLAV ZAMBORSKY,

'Pt eblladka mladýl:b 'koncertných umel·
eor, ktorú organizačne pripravila Tvo·
rlvá sekcia koncertns;ch umelcov ·pri
Zväze slovenskSŕch skladaterov v spoluprá c! s Riaditeľstvom Cs. štátnych kúpelov na dn! 27. júla - 4. augusta t . r.
v Trenčianskych Tepliciach, dožila sa
v tomto roku už desiateho výročia svojej -existencie (do r. 1970 sa konala ako
biennále·). Za toto desaťročie prešla a
ove rila ' sl nlekolko variantov koncepcie
- ' v kritériách výberu účastnfkov l v
pt•ogramovel ·11nll. Spoločným menovate·
l om všetk9ch doterajšieh akcll bola
ú p~;i mná snaha poskytnút nádejným slovenským Interpretom prfležltost prezent ovať Ich možnosti v čo najširšej kon·
frontácii prfslušnfkov najmladšej generát:ie. Dnes, za stáleho vzostupného trendu- 6rovne slovenského reprodukčného
umenia, v obdob! vSírazného nástupu
m\adšej a vrcholenia vSŕsledkov dlhoroč 
nej práce strednej generácie našich In·
lei·pretov, mOžeme s radosťou konšta·
tovar, ~e lt·enčianskoteplické prehliadky
sa' stali naozajstným odrazovým mos U
kom kariéry všetkých prfslušnfkov dnešneJ mladšej g-enArácle. PrlzývAnf experti vytypoval! rozvoja schopné .,konr.11rt
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né" typy, -navrh1i leb dalšie ·vyškoleniA
v zahranič!, vysielanie na sútaže, stáže.
ponúkl1 Im možnosti štipendia k naštu
dovanlu pôvodného slovenského reper
toáru, poukázali na paletu možnosU !ch
uplatnenia a s tým súvisiacu špeclal!zá
eiu. Zástu pcov!a koncertných agentúr
Im umožnili prednostne koncertné prfležilost! doma 1 v zahranič! ako condl
tio sine qua non !ch umeleckého rastu
a postupného vyrovnávania sa so vzo
slupným! tendenciami kvality lnterpre
t u č ného umenia v nadnárodnom mer11 d
le.

•••
S vs;ntmkou jediného ročnlkH neod
mvsliternou súčasťou prehliadok boli se
mináre, v rámci ktors;ch prizvan! exper·
tt zhodnocovali a analyzova11 prfslušné
výkony jednak v kontexte teJto akcie
ale 1 umeleckého rastu samotných mia·
dých umelcov. Tak na VIII. prehlladkP
treba nám spomenúť na čelnom mieste
národnél1o umelca prof. Eugena Sucho·
iia, predsedu ZSS, vedúcich tvorivých
komlsif ZSS, podpredsednfčl<u SCSKU
doc. Dagmar Baloghnvú, ďalej pedag6-
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~ov, popredných Interpretov. hudobných
· publicistov, na verejnct' diskusii skladaterov a Interpretov o angažovaneJ tvorbe
na tému Hudobné umenie a dnešok (so
~ ivým ! hudobnými ukážkami). ktorí• vie
lo l dr. Ladislav Mokrý · - l bAžnýrb
•lllv ~ t Pvnl lwv koncertu.

•••
Uspori adatelia tohtoročne! Prehliadky
,;Jedovali ciel zapojlt akciu a teda l
úč inkujúcich do kontextu celoštátnych
kultúrno-politických podujati k 30. vý·
roi!iu SNP, k jubllefnému Roku českej
hudby, k 30. výročiu oslobodenia Bnlbarska a vzniku Polskei ludovet republiky, uctili sl aj 10. výročie smrti Paula
Hindemitha. Odzrkadlllo sa to predo
všetks;m v skladbe programov, ktorá na
t•ozdlel od predchádzatúclch ročnfkov
väčšmi zohladňovala t~orbu slovenských
1 českých autoro v, zastúpenie ktorýrh
v jednotlivých recltálo'c h bolo v nePJ'In
mel úmernosti s krivkou ná v •~v" ,,.
niektorých koncertov,,,

...

~
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Al v predchádzajtíclcli ročnlkoch' predstavovala Prehliadka akési vofné pokračovanie trenčianskoteplického festivalu,
no v tomto ročnlku túto náv!lznost pod·
čiarkla skutočnost, že posledný koncert
Hudobného leta bol súčasne už al prvým
prehl!adkovým podujatlm. Al v tomto
r oku sa pokračovalo v osvedčenej Unl!
recipročnej
výmeny mladých sloven·
ských a českSŕch koncertných umelcov.
(O nlekolko dnt po skončeni Prehl!ad·
ky začal sa II. ročntk • podobh:el .akcie
pod patronátom českého Svazu v KarJo·
vých Varoch, v rámci ktore! vystúp!ll
aj slovensk( umelci.) Aj v tomto roku
sme privrtalt zahraničných umelcov polských, zatial čo plánovaný samostat·
ný konc'ert bulharsks;ch . umelcov · sa • nepodarilo real!zovaf:
Ako v slávnostnom preiiliovore o tvá·
racleho koncP.rtu 1 v úvode programového bulletrnu zdôraznil prof. Suchoň, kri·
térlom 'pre tohtoro čný výber účastnikov
bola v prvom rade programová š truktú•
ra !ch repertoáru, ktorá zohfllriiwvahl
spomfnané . jubileá.

....

Po vfacročnet prestávke '[od r 1966)'
dostal! úl!astntcl op!lf možnost vvstúpit
ako sólisti s orchestrom. V tefto súvis·
lostl žiada sa vyzdvihnúť ochotu hrál!ov
Symfonického orchestra mesta Zlliny j
ich dirigenta prof. Bohumila Urbana,
ktort bezplatne, mimo svoJich skúško•
vých povinnosti - volný čas venoval(
priprava mladých umelcov na vvst6pe·
nie, Za novú, vydarenú formu Prr.hllad·
(Pokl'B čovanlo no 3. str.J

Zo zahraničných kritík
Výberom z kritik vraciame sa k 11s pešnému zá Jazdu, ktorý ku kon c u uplynu leJ kon certneJ sezón y us ku toč nili flaut l8ta MILOS )URKOVIC a p r ot . RUDOJ.F
MACUDZINSKI ( kla vlrn y spr1evod ). S re pe r toá r om , ktorý o bs iahol skladby J. S.
Bach a, VI va ldih o, c. Ph . E. Ba c ha, Blaveta, J. Be ndu, Tele manna, H umme la,
Martl nú, A. O č ená ša, l. Parlka a M. Seib a r a, preds tav ili sa o bec ens tvu v špa nielskych mestác h Valencia, Ot·ense, GIjon, VIgo a Domingo.
., . . . !'tUiol jurkovi č je akutoi!nf wlrtuóz v hre na flautu , ktort necbáu
zn i eť a ne opako vatefoou fébeaooatou a
ktoré ovlá da nenapodobllefnfm lltÔSOb()JTI. Pokia f id e o Rudolfa Ma c ud zinské ho, je to v ý nimo č n ý klavirista, skutoč ný
profesor, majst e r klavlra. Svoju hru dokázal dokona le z ladiť s flautou a zá ro'fell ukhal kvality a scbopn0111l oeobwyklé u s prná dnjlíc eho .. . Bol to koncert, aa ktorf aostane té natprijemuetlia apomieakal" ( La Reg iOn l " .. . Due to
Jurkowi~ Macuda inakl dosiahlo aasllíi ený bpecb, pre tol e d okb alo nielen
h lboki pochopenie die l, ale al velmi lnteliaeatai m ua iká lnoa t' .. . S wefkfm poteileahn wyadv ihuteme najmä Son6t u pre
fl a utu od I. Pa rika : ie to s k la d ba 16l!as noali , v ktore j sa ve fmi l ikowoe up latň uli najlepl ie kva ll lf nhtroja . ••" (Espectáculos l

• Sta lo sa - už tr adlc lou ,
že h ttdobná faku lta AMU
poriada v letných mesiacoch med1in6r odn6 majatrovskli kurzy. Doposiar
s a piati c h ročnlkov zúčast n ilo vyŠe 250 posl uc há č ov z ce lého
sveta.
Medzi nhnl sil posluc hlit l
h udo bn 9ch š kOl, mladi
v9 konnl ume lc i, ale a)
zre li hu dobnlcl a pe dagógovia , ktor! pr ichádza jú
do Prah y, aby s poznali
I nte r p re t ačné umonte naš ich popre dn ých umelc ov. V tomt o r oku boli
kurzy venované klávesovým nástrojo m : klavlrn y
kurz vllldOI prof.
F.
Rau c h , če m b alov ý p rof.
Z. Rúž ii!kod a or ganový
pror. J. Re inherger.
•
Dramatu rgia
KlelstTheate r z Frankfurtu nad
Odrou p r ejavila záu jem o
novO dets kí! ope ru Tibor a Frešu Martin a slnko.
• Národnf
umelec A.
Moyzes do kon č il skladbu
pre sl lič lkový or chester
Musi ca Is tropolit a n a a
venova l ju 20. vý roč iu
založenia
Slovenského
hudob né ho fondu , podobne ako a J nár odný umelec Ján Cikker s voJ zbor
Vlh a, vlha, pekný v ták.

•1.

1etnf tli bor Hudobnej
ml6dele Slowenska sa us·
kuto č nll v di\och 8.- 18.
júla t. t•. v Humenno m.

Z DOMOVA
Dokume ntárny fil m Prv6
stretnutie, ktor ý n a 2.
televlznom pr o!(r a me 28.
jtlla 1974 o 18,00 hod . vys ielalo košické televfzne
štúdio, prlblfžll televtzn ym divákom atmosfér u
tohto stre tnu tia mladých
milovnlkov h udby l jej
budúcich prores lonálnyc h
Interpretov. Ciel om dokument u nebolo však posk y tn ú ť len
pohfad na
p r iebeh akcie, tvorcovia
film u š i dali za c ie Y e>
boznti m l ť
š irok ú vere jno s ť s prá cou, s Ide ovových ovn ým za merantm a
s ume leckými c lel ml odbo č ie k Hudobnej mlá d eže na Sl ovensku . Redaktor koš ic kej te levlzle Gabrie l Glova c ký, kameraman a režis ér Lad is la v
Sa fár sl zašli do r:Su v
Humennom, aby medzi
mlad ými nad. enca mi n a to č ili fil m, ktorý má dok um en tovať entuziazmu'!
mladýc h pri odh arovanl
skr ytýc h kr ds a hlb o k
hudobného u menia l radost z toho, že mOžu tOto
krlls u
odovzdá v ať
Iným. Záber y z práce v
skupinách· vokáln ych l in·
štr umontálnych dali možnosť n a z r ieť
do pt·áce
pr ofes or ov (J. Praaant, J.
Podborat, ). Schu lt•l 11
dokumen tova li bohatstvo
p r ir odzenýc h h udobnýc h

s chopn ostr mladýc~ z celej n aš ej vlasti. Rozhovor y s m ladými úča stnlkm l
stretnutia a Ic h ped a gógml b oli pre telovlznych
divákov
konfr ontáciou
s kúsenos ti z prá ce jednotlivýc h odboči ek !IM
na Slovensku l v če s k ých
kra jlnAch. Hudobné ukážky z práce l z k oncer·
tav voká lneho súboru,
komor ného o r ch estra l
vystllpenla s ólistov tvorcovia film u vhodne umiestn il i v Interiéroc h a
exte r iéroc h n ovor enovova néh o kaštlera. Reprodukova ná hudba km·ešpondovala n iele n so š t y·
lovým h istor ic kým pros tredlm objektu, s Rokom
čes k ej hudby, ale aj s
Ideovým zameranlm akc le k 30. výrot lu SNP.
Uká:lky z vystúpeni popre d nýc h preds tav lte rov
mla dej Interpreta č ne j grnar ácie A. Sestá konj, M.
Laplanakého a Kwarteta
meata Brna
( )tmá ček )
prl bllžlll a t mosfé ru r.h vfle, keď mladf hra jtl pr e
m lftd ýr.h s mo xlmá lnym
ítslllm odovzdať to nRjhodnotne jšle zo s vo jho
umenia. Znch ytenle ne·
konve nč nej
a tmosféry
bes ied s mlad ými umelcllml, ukážky zo semlnl\t•ov
dok r eslili celkov ý ob ra z
toh to lll'Vého s tre tn ut tll
Hudobnej mládežo Sla ·
vnns ka .
.E. GOMBITOVA

O záu;me občanov
Bratislavy a Košíc
o hudobné umenie
V rdmci §l r oko konci povaného výskumu
"Ku lt ú rno-spol o~enský prof il občano v Bra·

t lsl avy a Ko!iíc", ktor!} uskut o~nll bratiSl avský V!Js l.:umný ústav kult ťlry a ver ejne /
mienk y, sk úmal sa at vztah obyvatel ·
stua oboch mle.<t k hudobném u umeniu.
V!)sk um sa uskutočnil na vzorke 1160
Brat lslau~anou a 700 Kosičanov starSich
ako 15 r okou a pr t nteslo vera zauj/ma·
uých poznatkou, z k tor!}ch uyberdme:
l. Napriek tomu, že v posledných rok och te/eu1zta v značnef miere uytl aNla
r ozh las z postave nia hl aun ~ho zd ro(a mfo rmdctl, pok/at Ide o po/Júuame hudlly
z r ozhlasu . mélžPme k on§tatouat, že /lf
naďal eJ vel ml r oz§l rené denne poMuajú hudbu z rozhla ~u due tretiny sk·úmrw fích --, neui Pme vsak tt 1de o sústredené unlmallle alebo l en o hudobnú
k ulisu.
2. Zmltlmau~ sú poznat ky o sleclovant
hudobnýc h r eldcil u teleu1zll. K.lim proqr amy popu/drne/ hudby sledu/ú talanpr
v!ietcl tel eulzlll dlvdcl { t. f. ok olo 90 ~ .
obéanou /, operety sledu jEl u ž l en d11e tre·
tmy. opery t r e11 na a symfon /ck~ k oncerty I ba §t ur tlna skúmaných občan o v
oboch mleM.
3 Co sa t ýka rozl ote,l la zdujnw medzi
(ednotliu~ huaobntl fc1n ľť•, z fs kcm~ Vfl~ 
l edl.:y plne potvrdzuJú poznal ky ziM..·wl~
na r ozhranl 60 t!ICIJ a 10·t yclt r ok ou pr/
vy~kum oeh náuslť.'vn cHii operných (/I JIUdlel. Na fo/JiúbenP/~ln Je po pulrirna hmlila
{IUICI 50 ~Íl ), o J.:torci (e J.:onStmJ111e vv·
soký záuwm vo veku orl
clo 59 rof. .·ov.
Na clruhom m/e~t P te zťlll/f>m o rurlovQ
hud bu a spel' {ta k mer 50 Oo/ . }.·u/minu·
/lÍCi U I'Y .~teli Ul'~'OUfl('h ktll l'CJ6rlt. RPU·
toutf huc/i>n (u JJrm 1\l aue ok ol o 30 '••
11 Ko~t clacfl skoro 20 DóJ w l'!fSOk o po·
puldrna u m /ádete . no s pr t/Jiida/lícmJ
liekom jf.' / zdu/emcou mnrf...·antn e ulní r/(t.
O c/y c•h(JIIIÍ lwd/Ju 122 O.ó r t>.,p. t r. Oo1 md
za\e u w;em míl uéne .\lu r.~w (l enerdl'lll.
Symfon/cJ.:a l!llcl/>a w \ po/u .v apt?rnou 11
vpodtiPt l'a~/1 r e/Jrlf•k a a mec/u t r / tla/oh·
tril>Pllť/Sie Uln,.e Ju t artu/tlo 1/1(1 11• ••
opýtancjch u 11rall \la11P a 7 5 Oo u Ko!il·
('/aclr { opernú dok onca len 11 ~o resp.
6,5 O, nJ.
4. Ko ncerty ud! net hudby nauSteuute
u oboch mestdf'll asi !i/ urtm a obyvmelst pa
{ no len 5 Oo aspm'l raz me!>aéne / . l'o te
podst atne mene; ako k oncer ty popuMrnP /
lludby 140 °ó Rr atislaui:anou a skoro pol ovica Koiill'anou/, pr/ hodnotent I Jícllto
úd a/oo trPba 1•.~ak zollladnlf obtem ponu·
ky, no IW/IIIii lltJUtlii P ponukanlfCIJ kopaCti, kt o r ~ hl avne 11 Brattsl ave dosahu/e
pozor uhod ne j úroone.
5. Ukázal o sa, te ueU:d uiii•\cna obf:a·
nou nausteuu;ftctch koncerty uctžne/ Jwd·
by žije tnten zwnum f. ·. ufltírnym ~IIIOtnrn
{n auSJeLJU/e dwad ld, k l nú. Nta l>elotrtu
atd. /, k ý m lnt enw a kul túrne/Jo t iJ10ta
ndv!ilevnck ou koll('f>r tou popularn c>flllldbl/
je zjavne nlt!ico a w f1 umelf>Ck~ zdutml/
jeclnostr annef le.
V!iet /.:y uveden~ l mnoM ďalS i e pomatk y z ugskumu uyústujti 11 jef/on závor: ZdUJem o uáfnu 1wdhu nellosnlw/l' te/anflcll
rozmerov; ž/Je ale/Jo ll t /Pnl zdu,mu o po·
pu/drnu hurltJu { u mlddet t> J alebo u /leni
zdu/mu o hudbu l udouú { u stars/eh/ a
vo uyhranenejse / po(/ abe sa uyskylll/e
I ba u čast/ !ltudutúcet mldclate a c/u!iecrrlt
pracujúc•iclz. fe neod!ikrlepltel n~. ~e or·
gan ltouanle 'l!fCilollnJícll koncertov l koncertov pre zduody pomdl!n r oz!iirouar so·
ctdl nu bazu konf'e r ln ~llo puhltka. Bude
vSak treba uynalotlf este vera s ys tern at l c ke 1 prdce, pok,tím sa prl jem uc1!·
nej hudby Mane t ntt>qrdln ou sú~a~tou
kultúr neho vy žtlta sa na jStr!ilch vrstiev
na!ieJ spolol:nostt.
V. TOM AN

tr.

Noví absolventi Konzervatória
Snlmk a : K. Vysk očil

Na čom pracuiete?
•• • odpO-vedá budobnf
a kladater Igor D i b i k, 1btupca
i 6fa hudobné ho vys ielania Ca.
telnbie v Bra tislave :

Nedávuo som d okonč il
c vklus trlnll s lic h ples ni pre
spev so s pr ievodom lahko ovldd atel ných nástrojov. Má Ich
vyd ať SSIIV a ko 3. zošit edl cle
" Hrá me doma l v š kole" . S pr a vil som pt•e r ozhlas úprovu Yudov9c h ples ni [s ólový spev s
ma lým lnš trum e nta č ný m s úborom) . Momentálne uva žu jem o
k omo rn ej s kladbe závaž nejšie h o obs a hu. Za t ial ju mám v
s klcá ch . V televfzH pri pr a vu jeme dalš ie r e lácie z c yklov Musica viva a lludbo z Bratislavy. Teš! n ás. že malú d obr9
ohlas u d ivá kov. Sa mozrejme.
okrem t oho s a pripravu je me na
jedn u z hlavn9 ch a kcH náš ho
kultflrneho života - Bratis lavské h ud obné s lávnosti, ktoré
c hceme cez telovrznu obr azovku prlbllžlt d ivákom u nás l v
zah ranič !.
(mm)

V bo hate j bil a ncii koncertnýc h vvstt1·
pe ni b rutlslavs ké ho Konzervatória hrajít
v?.cty mimoriadnu u tahu abs olvents ké
konci' r t y. l toh to r oku sme m ohli sled ovllt l'lll ku plejádu a bs olve n tov, z kto·
r ých sl osobit ní• pozo r nosť zasl uhultl
as po1) nuj lopš f. Med7.1 hus lis ta mi na seba ut;ozo rn il Ste l'a n Buga , ktor ý h n !l
l. ča s ť z ll u ~ r o vé h o koncort u O d u•· od
P. l. Ca jkovs kého, Stanls ln
Kowals ki ,
ktorý s l zvolil tnt'i lo známy 1-tusrový koncert Vladimtr a !=iom moro. Ale na Ste ining e rovli v Suc hot1ovej Fa ntá zii pre husle.
Rudo lf Ka nd! v La ll ovef S pan iel s ket
s y m ľ6 n ll, Ma r iá n Le java, kto r ý ukáza l
svoje se hopnos ll v l. koncerte pre husle od Karlu Szy manows kého a ]li n Griíner, k torý okre m Brahmsovej Sondty
d mol In te r pr e tova l l Su c hoňovu Fa n tá ·
zlu pre hus le. Všetc i hus ro vl a bso lventi
dobr e rr. pre.lentu ju bratis lavs k ú h us fo ·
v ú š kt, lu . ktorá s a vyz n a ču j e dôrazom na
tech niku . citovou vrú c nos ťou a š irokou
d r am a turgic kou š ká lo u zvole ne j absolve n tske j lát ky. Samos tatný r ecltlll mal
Pa vo l [,p, benhart z tried y pro f. v. Karin·
ka, k torý s l vybral š tyri n á r oč né s kladby od Ba c ha . až po F r a nc ka . Ten to výbor ne pripravený h uslista ( vi ac roko v
kon cer tný ma Jster Komorné ho o r c hestra
s ko ly l d os ta l n apok on ti tul " Najle pi ieho t o ht oro č n é ho absolve nta s lá č i k ov ého
odde le n ia" a prlpravute sa na ďals i e
š tud lum do Moskvy. Bo hatá žatva bola
1 v oblbstl klavlra. P oču li sme tu vermt
d ob r é výkony Marty Hubowej, Gabriely
MaiYa rovoj, Anny Roi tllikovej, Jarm ily
Dankove j ale predo v otkým Marty Pollikove t v Ch o pinových Variáciác h n a Mozartovn tému a Márie Koni!akovel z triedy prof . ]. Mašlndu, ktorá h ra la l. klavlrny k o nc e rt S. Pro kofieva. Tá to dos tala l titul " NaiJepl ej tohtoro č nej a bsolnntkv w oddele n ( k lheaowfcb nástr ojov". Obe sprevádzal Symfonickt orchester konzervat6rla pod vedenfm proreso-

ra G. Aue ra. Oso bitnú pozorn o s ť uput nl
ako t·d eónový recltlll Tibora Rá t:aa. Tonto, tlne!> už znám y lél ut·oát via cerýc h zu h ra n t čnýc h
su tn:U, na!itudova l ši r oký
koncer tný r e pe rtoár po či n a júc a kordr.ónov9 ml u·n ns krlpclaml Suc ha a kon OIII G
sučtJ sny m l s kla da telm l. je to ď a l~ ! zo
21akov prof. Szokeovej, k tor ý su vyp r a·
cova l na samostatnú koncer t nú úroveiJ.
l jemu udelila umelecká r ada š kolv titu l .,Nojle plliebo absolve nta vo no je j
o blas ti ". Stanis lav Kowalskl sa okr e m
h us ll upla tnil 1 a ko d irige n t, ke ď s o
ško ls k{l m o rc h es trom uviedol - ako abs olven ts ký výkon pre doh r u Hebr ttly
od Mende lsso hna-Ba rth oldy ho a Smetanovu Sdrku. je to byst t·ý, tm pu lzlv nv
h lbo ko muzi ká ln y ta le n t. Me dzi spevdkml na seba to hto r ok u upozor nili barvton ts ta ja roslav Kosec a soprun istk a E le na R a u č inov á . Oba ja m a jú pers pektlvy
a is te o mch ešte po č u jeme. VIacer! kla viristi a s pevá CI absolvovali ešte na me nšfc h konce r toc h. Z kontra bas ts tov nn !.flba upozor ni l samostatným r ecitá lom Anto n Vls kup z tried y prof. l llekn, klOI' Ý
uviedol !H ýlovo s tro k ý r eportodr. Pozorn o sť vyvo la l l druhý kont r abas ista Zoli
Csukb . Vtolu k on č il a - a ko jediná toho ro ku Erika F rie dlová. Osved č il a
s a u2 skôr - vo via ce r ých komornýc h
telesá c h š kol y. Ako koncet·t né partne r ky
sa
u pla tilo va ll
ko re petltorky
š koly
V. Ke llyová ·Hr dinová , Danie la Rusó, Ka tarina Dlbá ková, H. Maďarovi 11 T. Fr a llovli, ' ktorá u káza la s vote kva l ity hi avne na r e c itáli P. Lebenharta. Z celko·
vé ho p očt u 53 tohorot n9c h a bs olven te v
bucl ú po kračovať niektor! na z ahrani č·
ných- a domácich vyso kýc h !;kolách. vtac
a ko treti na Ide učl t na r:Su, nie ktor!
nas tupujú do VUS-u. e le bo r Oznych osve·
tov9ch a výc hov ných zaJ•Iadenf. je to no·
vá, čo l'stvá k t·v. k torá mOže vera zna mena ť v sCt časno m rozvo JI naše! hu do bne! kultúry.
- 1-

Skolská hudobná výchova
Zduerom Skol sk~ho r oku sa u zatvor ilo
d aB/e pracoun«f obdobie v oblasti ugchoun!}ch koncert ov. Ako kafd!} r ok vyhodnocujPme prtlcu uplynule / sez6ny spolu s
pedagogi ckými pracovnl k ml a hladdme
nou~ cesty niel en z hl adiska dramaturgie
a metodtck~ho prl~ l upu, ale aJ so zret erom na prlprauu t laka na koncert a
f lx6clu Im pulzu, ktor O prostrednl ctvom
výf'IJOrmého koncertu dostal.
Zhodn otil ok olo liste výchovnfích koncerlorl, kt or~ Sl ovkoncer t kafdoročne
r ealizu j e, nie te fednoducM. Dram aturgicky sa m t 1 uOcllovné koncerty v dedlndch a malých mestdch od pr axe vlll!!itch miest , kde te mo!nost zapot il af
uellc~ tele sd f SĽU K, Llíčnlca, Stdt na ft l harm6nla v KoStctnol!, Orchester mesta
Zillny a t. J. NajulJl!Jte mofnostl sa, samozrejme, u Brat1slar1e. Spomeniem pri
t ejto pr11eW os/l t~m u Romantizmus v
hudbe pre §koly 2. cykl u, kde mali ml atU
posluchdl!l nielen možnost zozndmft sa
so Slovenskou fllha ró nlou, ale predstaIJill sme at dvoch mlad rích Interpret ov,
hu .~ llst ku Telu Spllkovú, a d i rigenta Gabriela Par6csa. V proqrame Deji ny zborov~ho \peuu , ktorý bol ur~enQ pre 8. a 9.
ro~níky ZDS, sme up/at ntlt S loven~ký

fllharmontckfí zbor (dirigoval l'eter H radtlJ. Mlddef sme zozndmtlt aj s ndde/nou
spevtfl!kou, posl ucMč ko u VSMU Janou
Blllouou. Uvltall sme, t e Sl ovenské ndrodné divadlo bolo ochotM k spoluprdcl

Po sezóne

výchovných
koncertov
a chor eograf Tozef Zajko pre O. čely v!}chovných , koncertov prl spélsobtl predstaven ie Slouensk!}ch tancov Antontna Duoŕdka. T!}mt o predstauenlm, ktoré sme r ea
llzoua11 pr e ! lakov 8. a 9. ročn /ko u ZDS,
sme sledo11alt dua ciele: l . prlbli!U žiakom f or mu hudobn~ho divadla a vzbud il
v nich l dsku a ťlctu k SND; 2. v rdm cl
Roku českeJ hudby zozndmlt dell s popultfrnym d iel om
Antontna
Duoŕdka
(predstavenie konferovala M ar cel a M~
sdro'Sovdj.

Ak spomt name § plčkove súbor y, kt or~
u uplynul o m Skalskom r oku ú~m kouall
u rám ci uýchovný cll k oncertov u Bratisl ave, nesmieme zabud11ftt na SCUK, k tor !)
pripravil due ufíborné témy: pre 6. a 7.
ro~n tk "0 slouPnsk!}ch Tudouých ptesJ)ach
a ndst rotoch" a pr e 3. at 5. ročník ZDS
"Pesničky pri uy §l vanl* , k tord chce zoz ndmlt at na/m en§lcll §kol6kou so s/ouen
ským f ol kl6rom.
Pru!}k r6t sme poslu c l!dčsky zapojili do
v!}chounfích koncertov at mal!}ch t lak ov z
vybranfích §klJl . V mnohých mestdch slovenska sa koncerty pre natmen§lch §1;o
Idkou reali zuj/l s velký m ú spechom ut
nlekolko r ok ou. Nado budnut~ skftsenostl
chceme aplikoval aj na bratislavsk~ k on
certy.
A pok/al Ide o daW e perspektluy?
V dramatur gii pre /Judftcl !ikol ský rok
doznleua1ú due d lJietlté výroči a: 30. uý
roN e SNP, no oslavu ktor61lo sme vytvo
rtl/ pdsmo z d/~>1 slovenských a českých
umel cov, a Rok českeJ hudby.
Na uýchoun[Jch ko ncertoch v Bratislave budil znova ú Nnkouat telesd ako Slovenský k omorný orches t~>r,Camerata slo
vacca, fl rol/ ~lr u~ k~ komorn~ zdrutenle,
Komorný sCtbor starých ndstrof ou a na-

pokon T.O~nlca Dramaturgic k ou zul d§tnos.
t ou budt>, fo pre na!ilch najman!ifch pos/u clzd~ou UlledJem e t artoontí kantdlu G.
Ph. Tclem anna: UMef llud/Jy.
Vý znamr. ým činom buclti aJ u/JchoPn4
f...·oncer ty pre bra/ls/au~ktí 1/ČI)ousk ú mlddet. V niektorýc h mPstck h na Sl oven\f...·u
f Martin, Nl f.nd J majú uQch oun~ k oncert
pr e uč1l au u! u rč it/l trad/clu a sme radi,
f e ju m6temo r oz lrouat n/ na Bratislavu.
Celkom novou formnu koncertov prt> m/11([of. budú odpoludl1n/§le ahonentné k on·
certy v PKO. V budticom !ikol skom rof...·u
z lnlclatluy a u spol uprdct s PKO realizu jeme dtfuny sen ust>t k /Jch kulttír nllrh
pracountkov medzlčldnok medzi ug.
chovný m a v ečern ý m A:oncertom. Pl1f rlJznyclt tém , )Jlllkrdt r eprlzovan!íCII , od
Jazzu cez hudnlmo zdbavnd d ivadlo a ope·
ru k symfonlc•ke/ a komnme/ hudbe, vo
veľkolepom ob~adant cel c}cll divadelných
onsembl o11 bude zreJme l dkat mtad1ich
Tudl na zaktipenle ai>onent ky a k dobro·
11olnej ndu'Steue odpolucltw j!l1ch podufat t.
Boli by sme racl1, kPby sme 11 t e/to akcii
mohli z f~kaf l'o notulac po.s /u ('hdčov aj
z radov uN'u111 ~ ke/ a r obotnf('kP/ ml dde!l .
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VIII. prehliadka mladých koncertntch umelcov

V JUBILEJNOM ROKU
( Pokrocovanlo z 1. ~t r. 1
ky mu.Golne po klad at l vere lnu generálku Koncertu p re hartu a komorn ý orc hester od Milan a Nová ka v podani lo·
ho dcét·y Krls{lny na promená dnom vys túpeni telesa popoludnf.

Tak ako l v min ulosti, l na to mto
Prehliadky zod povedalo ur č ito!
nudproduk cll klaviristov na lbohat~ le zastúpenie to hto nástroja. Ich percento sa
zvý!lllo 1 zásluhou u melcov. ktor! pred
11lekolkýml rokmi uk onč ili svale štúd iO,
r·o.-;vi null u2 č u l ú koncertnú ak tiv itu a
teda Ich mus!me za radit medzi pr ofes ionálov. Táto poznámka sa vztahu le v prvom rad o na k lavll·lstov. Tak STANISLAV
ZÁMBORSKÝ na otváracom ko ncerte
Pt·ch lladky 27. túla (v "záskokuM za
P. Kováča, ktorý odcestoval no t urné
na Kubu) s Gottwaldovskou fil ha rmónio u pod taktovkou Z. Bllka pred niesol
sól ový part Cb ača t ur i a no vh o Klavlrneho
koncertu. V je ho výkone dominovala
vrucna muzi ka lita, stt·hu júcl temper ame n t, skvel é a suverénne tech nické
zvlá dnutie. Na vrub orchestra možno
p t·Jplsat menšie tempové výk vvv. samotnému s Oils tovl zas občasne prfllš drs né
tlei1ovanle niektorých dynamických vrrho lov a mies tom! (napr. vo (lnale, alo
aj v 1. l'uslll ll iHlnt t~ r· né t.vn ll čo n le tcrnJHI, ktoró ncdovorovalo dos ta tocn u z rotc l no~t r·ytrn lckel kresby. Zámbors l(ý novyše nemal prave t ahkú ulo h u - prezentova ť sva le ume nie t>o ledlncCnom
výkone rrnomovanel sovle t::.kct huslis tky
O. Parchomenkovej, sólist ky l:a jkov11 ké·
ho koncertu. Zásluhou svo1e1 vl tall tv a
s u verénneho tech nického zvlád nu tia d O·
kázal však stu pilova t úrovefr koncer tu .
PrLmačná Ollkova po h otovos ť a vzácna
schopnost dr žat pevne v r u kách nuplltlo
stavby napriek zrejme! únave te lesa dominovala v úvodne ! Sc hubertove j Nedok ončene j symfOnll.
Oalšl klavlrlsta-nállradnfk (za bulhars kých umelcov ) bol MARIÁN LAPSAN·
SKÝ, Op!itovne potvrdil, že patri k s ú·
tasnel šp i čke v tomto odbore jedna k
záslu hou ešte v yzretejšieho - u ž v min ulosti vynika!Oco reprodukovaného reper toáru (Ca jkovskébo Variácie F dur,
v ktorých až akordlc kú (VII I.) a Schumann ovskli (Xl. ) variáciu tvoril uvofnenelšle a teda al pr esve dč iv e (š l e ). Volk9
z mysel pre rozvrh nu tie s tavby preu ká·
zal v S u c bo ňovej Male j suite s Passacagllou 1 v s tavebne vzorovo vybudovane! Prokofievovej Toccate. Po prvý r az
s rne počuli od neho 4 s kladby z Momen t
musicaux od F. Schu berta, z ktorých
nu Im ll prvé t ri bo il skve lým dokladom
La pšanského sAriOweJ prfpravy, š ir oke(
pa lety dynamlcko-rarebných odtienkov,
zmys lu pre št9 1 1 jedin eč ného technické ho zvládnutia. Muzikantsky pt·esved·
člvý výkon podal tec hnicky výborne vvz brolený IVAN PALOVJC v Martinčeko·
ve j Soná to - poeme pre k lavlr, ktor ý
S d podobne ako Zámborský, osv ed č ll a t
uko znamen!tý sprevád zač. Pod obne TA·
TIANA FRANOVA strhla vyso ko u úrovilou vše tkých lnto rp t·c tačnýc h par·amot·
rov, ~ kvel ým skl bcnim Jll'cclzno vypracovaných detailov do jed inet nol výs tavby
te chnicky val mi náročneJ Očenlíiov e i so·
ná ty Zvony, op. 44.
z radov mladších preukllzala krehktl
muzikalitu medltatlvneho natu rel u a past e lovo! lmpraslonistlckel far ebnosti TA·
TIA NA LENKOVA predovše t kým v Inven čne svieže j a Inter pretač ne vďa č ne !
Dibúkove j Suite pre ktavfr, op. l . Dramatlcke(sle t Ony a tým a j účinne jš iu
v ýsta vbu sme postrádall v š iršieh plochách azda niA právo nalvh udnetšle vybra tej Cho pinove! Soná ty h mol. Pomerne uzka šká lo jednos tranného výboru
ochudobntla ná s o možnost urobif sl
ucelenejšl dojem o u meleckom naturele nesporne muziká lne cltlaceho l technicky do bre fundovaného PETRA CER·
MANA ( R. Mac udzinskl: Po sto pách hrdinu ZSSR kpt. d ána Nálep ku, op. 47 1.
STEFANA KOVA EVA nezaprola anl v
hre svo j južansk ý pOvod fl e bulharskej
ná r odnosti ): dokáže však svat temperament obdivuhodne ovládat a skuUvovat.
Navyše jej fyziologické predpoklady
u možilutú s uverénne sa vypor lad at at s
r eper toárom, k torý 1e doménou mužs k9ch In terpretov.
Medz! mladých mô žeme zaradlt a( klavfrne duo EVY a JÁNA SALAYOVCOV,
hoci obidva ja pOsobla už ako profeslo·
ná ll. Ako duo sa predsta vovall vlani svojou nahrávkou v rámci ln tor pOdla, na
koncertnom pódiu noma1u este veta s kú·
s onos U, Ich n lekol ko ročná prax v k o·
mornej hudbe sa vša k odzr kadlil a v prlk ladnet s úhre , v pevnom rytmickom eftoni, v kultivovanosti v ýrazov9ch prost ried kov 1 v zhode u meleckých lndlvlduallt. Z h r y Sala yovcov vvža rule rados t z tvorivého muzlclr ovanla, s naha
o log ickú stavebnO proporcion alitu a o
eo najperfektnelšle a 1 technické zvlád·
n utle partov. Popr! Tancoch V. Bok•••
avo te najlepšie sily v ložili pr ed ovSA tk~m
1nterprat4c!e ~ozoruh odného M. Vl·
r očnlku

PETCR CER/I/AN

STEF ANA KOVAČEVA

ĽV A

OLSAROVA

ANN A BOLCKOV A

IOZĽE.

llOJEK

•o

leca ( Balada) a populáme(§le vyznie·
va (úceho triptychu A. Cbei!eturleae.

•••
Zd á sa, že problémy s n adprod u kciou
klavir istov ma(ú at v česk9ch kra joch.
Pol)r'l vynlkajOcom Panochovom k vartete
reprezentovali mladtl českú generáciu
dve k laviristky: EVA OLIAROVA a AN·
NA BOLCKOVA. Vyst ihnutie osobitého
lyrického sveta Janáčkovej h udby, vzorové vypracovanie detailov rytmických,
f arebných 1 vedenia hlasov charak ter!·
zovali Olšárovej podanie l. cyklu Po
zor ostlém chodnfčku. Jel muzikálny prejav nle le zbytočne zmlikčll f, ani PTI·
tvrd9, má zmysel pre mieru - aj na·
p rlek výdatnému fantazijnému vklad u.
Skoda, žR to pochopenie, ktoré charakte rizovalo Janá č ka, ustúpilo pri Olšáro·
vol Interpretá cii Prokoflevovel Sonáty
č. 3, op. 38 tak výrazne do úzadia a takmer hraničilo s bezradnosťou. Anna
Bolcková sa v Jenáčkovom
cykle
V h mlách presved či vo zamerala na vzrušcnolšf, ra psodl ckejšf spád lanáčkovskel
fak tOr y. Azda až prlvelml podčiarkova l a
a l v dynamickom parametri neochvelnost. tvrdost. Podanie ll . klav!rnel sonát y As dur (osobná premiéra) Ivane lezáča Im ponova lo po mllťov9m zvlá dnutlm,
mene( už vyporiadaním sa s vecnos ť o u,
g r·otcskno s ťou. dynamickou v ýstavbou l
pevnou r ytmickou pulzáclou t ohto diela.
K vy če r p áva !Ocemu zhodnoteniu všetk ých kln vlrnvch v91ronov treba sa nám
este s uzna nfm vyslo vlt o sprievodoch
Ľ, Marclngera a S. Macud zln1kel.

...

Zo s l áčl k á r•ov muslmo na prvom miest e spornenOt h uslistu )INDRICHA PAZ·
o t RU, ktor ý d ostal ako jediný účastnlk
Prehliad ky možnost ce love č erného recitálu. jeho mllovýml krokmi sa uber ajúc! vývo l vymaiíu (e sa z oblasti spontánneho muzlclrovanlo, vynikajúcej Intonácie a zachádza čo raz viac a pre·
svedclve jšle 1 do s fér umeleckej rozvah y, tecllnlckej s uvere nity. Clelavedomá
práca jeho doterajsieho pedagóga p rof. T. Gaš parko prináš a bohaté ovocle. Pazdera patrí k tým typom umel·
cov. čo dokážu uchoplt vlákno skladby
n nikdy ho ne pustlt z rúk bez ohladu
na to, čl le t o D. Kerd ol (Tri s~lagby.
op. 15), B. Martinu (3. sonáta - Ináč
vrc ho l teho vystúpenia l alebo ICe roJ
Szyma now11ki (2. huslovf k oncert ). Až
v záve r ečno m Su kov l (dva zo Mvroch
k usov op. 17 ) a ko b y nebol u ž Pazdilra
v ysta č il s dychom t>rudkého tvorivého
t•ozie tu, ktor ý nasadli hned od za č iatku.
Pos l u cháč Llsztove( akadémie v Budo·
peš ti, ~l ak známeho violis tu Pála Luk ácsa JOZEF HOSEK vtlačil SVO( medlta·
tfvny u melecký na tural s minimálnou
dávkou živosti a p rlebo ln osll l s kladbe,
ktorá žiad a vášnlve(šl prejav ( Martlni!ek ovo Appasslonato ). Svoje na(lepš le
schopnost! tOnové, tcchnlckó l k o ncepč ·
né vložil do svo jrá zne ! atmosf éry Sonát y pre violu sOlo, op. 25, č . 1 od P. Hin·
demltha . ktor ú napriek r ozrahlosll plOch
- na r·ozdlel od ostatného r e pertoáru
- prednášal spomlltl.
Huslis tka DAGMAR IClEJCIIOVA zanechala na(lepšl dojem v Plesni z Bul·
h ar·skoj s uity od P. Vladlsero••· ktorou
pohotovo pripomenula v záskoku jubl·
Jeum Bl.\R. Na druhý deit v sline( zdra•
vot ne l lndlspozfcll sa je( darllo uz meneJ a Burlau (Sonatlna pre s61ov6 hus·
le) a S1ymenowak6bo (Nokturno a Tara nte lla) stvárňovala skOr lyricky ak()
dt·omattck y, ale 1 bez nevyhnutnfch kon.
tr·astov a so znll!enou technic kou pohotovos ťou.

•••
Až v tomto roč nlkll sme po prvf raz
poč ull harfu: KRISTINA NOVAXOVA v
Koncerte pre harfu a komornf orchester
od M. Novéh demonCtrovala svo ju v9·
razn ú muzlkalltu, svle!u lnvencl\1, dQbrll
technickú pripravenost a zaujatie, s
akým stvárňovala lyrlekej!ile 1 virtuózne
exponovanetšle t1seky diela.
Spolu a Novákovou a so Symfonlckýll\
orchestrom mesta Zlllnv pod taktovkou
B. Urbana vysttlpll at tohtoročný absolvent konzervatória 20-ročn9 (v tomto
roku natmladšt Očastnlk Prehlladkv l
JAN FIGURA. Podobne ako Zámborskému, 1 jemu s polupráca s nie dostatočne
pohotovtm tAiesom zntžlla celkový do•
jem z vystúpenia. Navyše, an! Koncert
pre flaut u a orchester od V. Blodke tlO
stránke kompozi čne( nepatr( an! len lc
priemeru kvality pomerne bohate( flaut ove l kon certantne( literatúry. V kaž<lom
p rlpade vhk Fig ura potvrdil, !e má
všetky predpoklady ku kariére koncertného umelca a ťažko by našiel u nás
vo svojom veku primeraného konkurenta.
JURAJ KLATT mal taktie! ohra nlčenf
p riestor pre prezentá.clu svollch molnosU f (P.diM Tri skladby M. Nodke pre
ho bo( a klavlr ). Jtllo tón l• a utatt.

tvtrny, zamatového odtieňa. V oblasti
dynamického spektra by mal viac ora·
eovaf na obohatenr o najjemnel!lle re·
glstre. Klattova Intonácia te spotahllv6,
rytmus pevný. Jeho muzikálna hra sa
počúva dobre, jo lahodná a nesie pečať
tvorivej zaangažovanos ti.
Basista SERGEJ KOPCAK dls ponule
prekrásnym hlas ovým mater iálom. Navyše ako bývalý husllsta nemá probl é·
my s Intonáciou, je vysoko muzikál n y~
má k d lspoztcll široký register d ynamlc·
kých nuansov a k naštudovanlu pristupuje nanatvfš seriózne a clelavedome
(M. Nodk: Hory o srd ce). Je to typ,
ktorý m4 všetky predpoklady a l p ra
Ideálnu reprodukciu oratorlálnel literatOry.
Tenorista PETER DVORSKf vystO pll
ako náhradnlk. Po jeho vel kom úspechu
na Cajkovského sOtažl očakávali s me vý·
kon azda ucelene(šl a uvolnenejšl, net
aký sme na Prehliadke po čull. V ka ž·
dom prlpade svo jim tedlne č ným tlm•
brom, s ympatlcktm zjavom a prlznal!nou
muzikalltou potvrdil predpok lady k me·
dzlnár odnej kariére. Najviac zapôsobila
Katend ove Kuk učka a dve á ri e: Rudol·
!ova z Pucciniho opery Bo héma a On·
drejova zo Sucboliove l Krút ň avy.
Po stránke obsadenia pozoruhodn4
vl o l ončelové
duo mladých
pofs kých
umelcov EVY GIZIS SKEJ a ANDRZEJA
WROBELA predwtavovalo v oblasti dra ·
maturglcke l prl (emné os vieženie. Obala
ho Ua vystOpllt at ako sOllstl: WrObel
velmi prlebo (ne a p resvedčiv o stvá r nil
Capriccio ver Siegfried Palm o~ K. Pe n•
dereck6bo, ktoré predstavovalo je den •
dramaturgických vrcholov Pre hliad k y:
preds tavU sa dokonca aj ako cltlivt
sprevádzal! na kla vfrl 1 ako upravova·
tel pre takéto kuriózne obsadenie predsa
len s kromne exlstutúce( orlglnálnet ll•
teratúry. Glzlt\ska te typom jemnel, mu•
zikálne vrúcne( hudobnlč ky so skOr za 4
matovým, ako prlebotnejšle s ýtym ťó
nom. Zvuková sú h ra dua te d obrá, M9lo v6 cltenle vy pelé. N jpresv edč tve U; f
sú umelci v llsekoch v yžaduj1lctclt me·
dltaUvnu lyriku.
Os pešné zakončenie Pre hliadky pr i·
padlo č o do vekového priemeru najmlad4
siemu komornému ensemblu - P~ NO•
CHOVMU KVARTETU, zloženému z PO•
s luchá čo v pražs ke j AMU (). P11nocha,
P. Zelfert, M. Sebnoutke a J. Kulbe n ).
Je to súbor s ve l k9ml pe rspekUvaml a
postupne sa propracováva k uvedomele(·
še( a vyrovnanlltše ( Interpretácii, pr!•
čom sl e!il._ s tAte ponechá va pet mla 4
dls tvé ho tvorivé ho vzrušenia a elánu.
Urč ité rezervy sllboru s ú eš te v zvuka·
ve( vyrovnanosti ( prrtl!l prlebojn9 tOn
p rlmárla), v t ntoná cll a v d osiahn utí tv·
plckého komorného p re tavu. Vo vso•
obecnosll vlak svo(ou mladistvou Iskrou.
uvotnenostou 1 plnokrvnosfou s trhU
umelci obecens tvo nalmll v záverečn om
Dvoi'6kovl (Americké kvarte to G dur,
op. 96) k ováclá m l k vyn1ltentu p rl·
davku. V plnej miere sa Im podarilo vy•
kortgovat rozpa čltf dojem, ktorý zane•
chall po vlaňatš om v ystúpeni na Interpódiu v Bratislave.

•••
VIII. prehliadka sa skončlla. Odznel
na nej rad v ynlka j(lclch výkonov 1 pro·
dukcU s puncom skuto čne profes ionál·
nej úrovne. I ked, pochopltetne, neoča·
kávall sme od všetkých, aby boU š p11!·
kové, 1 v dramaturglt ako sa zdá, slúžllG
sa prlmnohým pánom, mOžeme s radostou konštatovať, že an i teden v9kon ne·
klesol pod štandard, ktorého hlaqlna sa
z roka na rok d vlh a čoraz vyšille. Vle·
me, že nie všetci tlčastnfcl sa zapoja
rovnako lntenzlvne do slovenského koncert ného života, ale to už býva os udom
na jednej strane tfch menej prtebojn9ch
a k onkurencie menej schopných, a na
druheJ stra ne zas n evyhnutn~m predpoklad om stúpajúceho trendu slovens kého
Interpretačného umenia ... Ziada sa nám
tla! na záver vysloviť u znanie za ne•
maltl organizač nú pr á cu a parátu ZSS,
p racovnfko m Cs. štátnych k úpelov l
všetkým dai!Hm (HIS pripravil vfst avky
hudobnfn slovenske! a čes ket tvor b y s
mo!nos fou odposlu chu nahrávok zo zvu·
kových záznamov ), k tort prispell k vvdarenému priebehu jedno tllvfch akcii.
YLADJMIR CUJK

Z a znej
.
p1esen

-

- ..
vznesena

·• Známy ostrav~lq; muzikológ
Vl aduntr GREGOR vydal vo vydavutel~tve 'supraphon druhý Zt;äzok roootnickych ptesnt, kde zhrnul najpopulamej~te, ktoré ~pte 
valo naše robotníci vo v časoch
1ocwlnych a pol it LCkych zápa~ov
Aut or, ktorého pozname z mnohí;ch závainých šttidií o če~keJ
rob otníckej piestu (pred cusom
puúltkoval i uvahu o českých ro bqtll.ckych spevokoloch za tte·
nu:..:kej okupacie a ::.rekunstruovul
hlstúnu viacerych moravskych robotlllckych spevokolov), · pnc:ltú.dza
tak s pozorultodi!!Ím ed1čnym Čl
nom. Robotnícke pte~ne ~u totti
rozptýlené po m11vltýah ~tadtclt
;~.b,ormi.:koch, ttlekedy sa dokonca
wto zborníkov ani nedostali, spev okoly ' i ich iba opisovali, v ojed inelých prípadoch dokonca zostalt len v niektorých archívoch
starsích robotníckych spevokolov,
m alt lokálny význam, ale svojou
spoloi.:enskou a politickou hodnotou st oprávnene zaslúzia, abv sa
e nich vedelo.
• Vladimír Gregor, ktorý už v
prvom diele akcentoval niektoré
zá~udné črty
rob otníckeho spevackelto llllut1a a upozornil 1 na
paralely medzi českým a slovenským robotní ckym kultúrnym hnutím, vybral do tejto zbterky len
niektoré z najznámejších robotníckych piesni. Defilujú tu pred
nami starší robottúC'ki textári r
menej znamt skladatelia, ktorí
spojili svojtt prácu s robotníckym
hnutím a niekedy neprerástll priemer dobrých antatérskych skladatetou. Napriek rozsiahlym výsku mom, ktoré Gregor uz dve desať
ročia vykonáva sám, alebo ktor ý už vykonali iní vedeckí prac ovníci v tejto oblasti, musí autor konštatooa(, že v mnohvcl!
prípadoch zostávali textári, či
skladatelia w anonymite. I to čosi
napovedá o robotníckom speváckom hnt~ti. Niekedy, v rokoch najvllčšieh s eyostrenia triednych protifkladov, písali pre robotnícke
spevokoly i známejU skladatelia,
ktorí však verejne neprejavili tieto sympatie a zostávali v anonymite, inokedy sa na definitívnom tvare pod ieľalo viac spevákov a zbormajstrov a fažko sa
mohlo určit, kto je vlastne ten
najvlastnejší dominantný tvorca.
• Gregorov výber napokon poskytuje záujemcovi i
globálnu
predstavu, čo v'§etky tieto piesne
spájalo, z ktorých koreňov vyrastali. Väčšina z nich totiž má nápadne pregnantný rytmus, v textoch zdôrazňuje Vljzoy, autori radi používajú v nových súvislos tiach vlastenecké a občianske formulácie, známe z obrodeneckej
d oby, používa sa i terminológia,
ro úíl'ená najmii vo Veľkej franc úzskej re volúcii, často sa vyzdvihuje úloha kolektívov, stavia
sa kontrast bohatstva a biedy
definuje sa charakter triedneho
nepriateľa, zdôra zňuje sa smelost
a zvlášť sa využívajú literárne
obrazy o láske, ako zjednocuj tícej
sile. Harmonická fakttíra Gregorom vybraných zborov býva lapiClárne
jednoduchá,
taká. aby
skladby mohli spieoaf najrozmanitejšie telesá. Pozoruhodné je však
hlasové . rozvrstvenie, dôraz na
rovr10cennosf jednotlio/Ích hlasov
a niekedy až prekvapujtíce využívanie a uplatnenie druhých basov. Stíviselo to so starou známott praxou, že robotnícke tele.~á
mali obvykle výborných interpré tov v najnižších hlasoch.

,.

Z vysttipenia Státneho dwudta npery a baletu z Permu
- o úlohe Jtílie NADEZDA PAVC.OVOVÁ

Dubrovnlcký festival divadla, hudby a folklóru otvoril! pred
neskorogotickým palácom Spon za vztýtenfm festivaloveJ zás·
tavy a s nápisom Libet•tas na Orlandovom stli-Je d ~lávuost
nýl<l ceremoniálom, kloc? vyvrcholil v ueskorých nočnych
hodinách ludovou veselicou a ohlíostrojom nad sta r ym clubl'Ovntckým prfstavom ... Bol to jubilejný 25. ročník a súčasne 20. ročnfl\ protektorstva prezidenta FRj \ joslpä BI'OS
Tild je t 0 najdlhši z európsRych festivalov (od 10. JUla do
25. augusta l. je jedinečný aj svojou vnútornou štruk túrou,
leba by sa dalo hovoriť o li'Oc h sumostatných festivaloch:
o ft!!'tivale dtvaclelného umenta. o hudobnom festivale t 0 festivale profesioniilnych folklórnyc h telies. PI·ogram je však
natolko stmelený, že tvori jHien impozantný celok. ktorý premieih• celé historické Jadro mesta na jedinú otvorenú scénu.
Dubrovnik a všetci jeho domáci l zahraničn! návstevnlci ži jú
v znamen! fesllvalových podujati.
Hudobná čast festivalu, ktot•ej dušou je známy chorvatský
di t•Jgent d r. Milan Horvat, nadobudla už svoju výraznú tvár.
Sleduje reprezentáciu Juh oslovanskej, najmä chol'vatskej hudobnej tvorby a interpretačného umenia hlavne pred zahraničným turistickým publikom (značnú čast ktorého tvor! mládež] a dosiahnuté hodnoty sa snaž! konfrontovať so súčas
ným svetovým hudobným umenim. Všetko toto sa musi prispO.
sr1blť pódiu na voiných priestranstvách, námestiach, nádvoriach, terasách čt sta rých hradbách. Vedenie festivalu sa iJI'áve preto muselo zriecť uvádzania najnovšej a z hladiska tn·
terpretácie náročnej hudobnej tvorby, hoc! an! túto zložku
ce!kom nezanedbáva. Hudobná čast tohtoročného festivalu sa
členlla dalej na malý festival vokálno Inštrumentálnej hudby,
tanečného divadla, komornej opery so samostatnými vložkaml koncertov komornej hudby, polnočných hudobných serenád
s rôznorodým tematickým zameranfm a pod.
Sledovala som prvú tretinu tohtoročného fesuvalu, ktorej
dominovali koncerty vokálno Inštrumentálnej hudby a baletné

LÄSZLO HON Y ADI

• Gregorova zbierka nemá však·
:" žiadnom prípade charakter len
histoncký. Práve dnes, kedy mnohé súčasné zbory hľadajú vtedaj-,
ší repertoár a neľahkými cestami
si získavajú rozptýlené kompozí'Jle, printHa autor priam ponuku.
Mnohé z vyb raných piesní z kompozičného hľadiska iste nedosahujú klasicktí kompozičnú úroveň
zborov
Foerstrových,
Novákových, alebo Janáčkových. Pokia(
však ide o bezprostredný politický d otyk a naprosto aktuálnu
funkciu, tak · t ieto
kompozície
spomínané zborové diela prekoná vajú. Po antológ'ii Iste siahne každý, kto sa bude chciet hlbšie vy,.ovnat s našou robotníckou kul t úrou a osvetou.

Prvou premiérou tohto·
mimoriadne vydarenej opernej sezóny pri·
rodného javiska na Margltlnom ostrove bola práve 130-ročná opera László Hnnyadl od Ferenca
Erkela. Dielo je nášmu
obecenstvu prakticky ne·
známe, bocl jeho kompletná nahrávka na plat·
niach Qulitonu je velmi
vydarená a jeho pôsobi·
vá predohra sa pri bos·
tovanlach
madarských
dirigentov objavt občas aj
na programe Slovenskej
filh armónie.
V Erkelovom hudob
nom odkaze, v ktorom sO
šikovnou rukou sklbené

ZQENKO NOVACEK

vývojové smery. svetového

ročnej,

operného umenia doby s
národným kolorltom, zastáva
velmi
dO ležité
miesto Lászl ó Hunyad!:
svojou tematickou a hudobnou rečou je prvou
vyslovene národnou operou, kto1·á od premiéry
(27. januára 1844] n ič ne·
stratila na účinku. Dopostar je kmet1ovým čfslom
repertoáru Státnej opery,
Segedínskych
slávnostn ých hier a dostala sa
at do programu letných
operných predstavenf na
Margltlnom ostrove.
Libreto diela - na základe historických udalosti z r . 1456, kedy nerozhodný král Ladislav V.
dal napriek prfsahe popraviť nevinného Hunyadlho - naptsal sl ávny llterát svojej doby a nadšený vlastenec Béni Egr essy. Erkel skomponoval k tomuto deju hudbu, ktorá je melodtr.k'Y
bohatá, s krásnymi lyrlc·
kými partiami
l
pre~nantnýml

maďarskými

t·ytmaml, hudbu s dramatickým napätlm ·kulm!nu
Júclm v tragickom smú·
točnom pochode a v scéne popravy.
Nová Interpretácia die
la sa vydarlla, naprie!<
tomu, že medzi hudob·
nou a režijnou zložkou
nie je absolútna rovnová
ha, ktorá bola napr. tas
clnujúca
pri
uveden!
Boitovho
Mefistofela

Sándor Sainberser - r•·

prr.dstavenfa. V baletn9ch Inscenáciách sa konfrontoval 80·
VlEH sky klasický balet s :tluet·icl,ým moderuym {cemo!lskym)
balHlom, v oblasti vokálno mstrumentálnych lwncertov a pol·
notných hudobných serenád sa stretlo chorvatské hudobné
umenie so svetovým. Už na otváracom koncerte vyšla vf!azne
sldadba súčasného chorvatského skladateľa Borisa Papandu·
p ula Libertas, ktorú zložil k 25. výročtu fest1valu 1111 rex t
S. Straž ič ič a , ktorý zobral za základ náp1 sy n1:1 význaull!ycta
historických budovách Dubrovnlka, otlzrka<.lfuju~.:e názory vlád·
C.JV dávnej Dubrovnlckej republiky. morálku vzťahov vennu é·
ho d súkromného života, ale a1 nepredatHlnosf slobody A prá.
ve táto osudová z~:~nieteno':it duiJI'OVnickych obCéulOV zA ~lollo·
du ~lala sa ustrP.dným heslom te:;t1valu pn dlhé roky l hlliV·
nou mysl!enkou Pd!JdiHiopuloveJ k<Jntiity ľl'ojdlelné! skiudlla
je $(.Jra covaná trRdu: nyun vyrazovynii [JL'OStriedkamJ 1:1 llrHisenyl" •výkonom Záhrebsk e j tilharmúnic a ·mieiianého armadne•
h o zboru z Belc hntdu pod ttutorovou luktovlwu ZJskali:l Sl uue.
Ct:Hl~lVO 1:1 Stdiél S<l VľLiiUIII\' Ill ČÍSIOJTI progrulllU celU] ll'I:IIIIY
ttl:>llvalu v oblustl vokáluo InštrumentálneJ huclby Becthuve·
not'a Deviata symfónia 11<1 otváracom koncerte s tými I~l\'1111
tnteriJt'etml a za dirlgovdnla L. vnn Mata č i č a , ndjmll prtl ne·
pr1111erané telllpá v tU. a tV času nesiJlntltl nároky ani oue•
cen::;tva ani domáce l kritiky {tenorový part spieval Ivo ZídekJ,
/\i dalsie velké vokálno-Inštrumentálne dielo B. Brillcna Voj·
nove r ekviem, ktoré uviedol Milan Ho r vat so Zá hrebskou Iii•
harmoniuu , miešaný m armádnym zburo m z Bc lebradu ll d~l·
sky m zborom rozhlasu a tcleviziP. z Bel P.h r adu, ZdO~ldiU vo
vy!'leduom dojlne ti:l Pap!ludoiJulovou kantátou . Briltt!tH,va
sld<•diJa je pomerne náročná na uveden1e nél volnom iJI'Ies·
tL'<In~tve, kde sklbe111e štyroch lnlei·pretH čnych zložiek IU!'·
CheSlel', mleŠHilý ZIJOr, detský zbor, SÓiistij i<lé!clÚ O~UIJIIII .
vt!lk~ nároky nH je<inotnt'l vý:>tavbu lnterpl'!lldČilého dielo ~lu k
ZdV!IZnou tematikou Z o:;talnýclJ lwncertov Zá hrebskej Iii·
h annúnie treba spomen(J f večer s Lnvrum von Matačicum , 1Ia
!-.turom uvledlt Stravinského suitu Vtá k ohnivák a janáčko·
vu Symľonietu . Cesky dirigent Josef Daniel uviedol so IJy'm·
[muckým orchestrom r ozblasn a t e levízi e zo Zá hrebu äku 1181·
í1spesnejšie čfslo lwn cel'lu Dvorálwvu .,Novosvetskú'' .
Zá hrebské symfonické orchestre, Dulll'ovnieký mestský ur•
ch~s l e r , komorné súbory zo Skoplje a zo Zábrebu uviedli ~e
l ý rad skladieb chorvatslq~ch skllldateľov naJslar~lch Člllb al
po súčasnosť (Lnka čič, Sorkočevič, Paja če vii:ová, Šulek, Rujl;iilk. Detoni , Ortakov , P1·o~ ev) . Na dvoch polnotnýCll scnw~
da~.:h sa uv ted ll juhoslovanské su bory pre sučasnú hudbu
s rozdielnym obsa!Jom. Súbor Sv. Sofi a zo Skoplje reprezen
tov11i sldadby stíčasnych juhostovansl\ych sk ladatelov Ortak uva a Pr oševa s charal, terom posl1111PI'esioniStickým v hra·ddnl nových larebných tnštrumentélnyeh twmiJinácli a nuvyciJ
zoskupení tónov tzv. rozšfrenej lstarskej stupnice. V tejto iaýloV('J atmosfére s1:1 niesla aj komomá kantáta sov1et~kHI1 0
skladate!a Luciana Prigoi ina na staré texty grécke, činske )8•
pon~k <: él stHrot·u:>ké. Kontriistonl bolo vystupeniP. skupiny Al-li·
Zi\..'l'l'ES ( A,psambl cen11·a za nove tendencie Zagreb l pod veclPnfm skladatel'a Ouhravka Oetoniho: ten v hodmovom programe predstavil kolcíž zo skladieb renesa nčných choi'Vdt·
skýl'!, skladate lov pod názvom Aria conva 1·iozlont a lťi Detonlho lwmpozície. 1'a:lko je posúdiť koláž starel chorvatske j
hudb y v novom podan! tomu, kto nepozná onginály. V Detoniho skladbách zaujal väčšmi herecký výkon ťecltátorky V.l\0·
\'ačičovej než samotná hudobná zložka, v ktorej sa použfvajú rôzne zvukové efekty z mangetofónovej pásky s tanečný m
a recitačným prejavom.
Americký baletný súbor Alvin Ailey American Dance Thea·
t er sa predstavil s programom, v ktorom sa uplatnili tanečné
prvky amerických černochov v štylizovanej úprave, pričo m
pohybové prvky boli vždy v službách obsahového prejavu vyvierajúceho zo života amerických černochov. Súbor Státneho
d ivadla opery a ba letu z Permu (ZSSR], ktorý v spolupráct
s orchestrom temešvárskej opery z Rumunska uviedol pred
palácom Sponza Prokofievovho Romea a Júliu (v choreogra·
fll a réžii N. Bojarč ikova) demonštroval vysoké kvality ume·
leckého majstrovstva sovietskeho baletu. Vysoký kurz soviet·
skeh 0 interpretačného umenia potvrdil aj mladý klavirista
Jev genij Mogilevskij, súbor huslistov V efkého d ivadla z Mos·
kvy a sólistky G. Ol e jničenková a T. Sini avská. - Z komorných súborov vystúpilo tu ešte drážďanské ){varteto Ulbrlcb,
n11moriadny l1spech mal sonátový recitál nášho Josefa Suka
a }ana Panenku.
MARIA POTEMROVA

žtsér klužskej madarskej
opery, spolu so scénografom l stvá nom K iipecziBóczom
vytvorlll
sfce
pekné, verkolepé, ale nie
ideálne jednotné predstavenie. Dve mohutné tablá
scéna prlsahy krála
ako aj záverečná drama tická poprava - boli skutočne jedinečne stvárne·
né. Ak sa v réžljno-scé·
nickej práci našli malé
štrbiny,
po
hudobnej
stt•ánke niet čo vyč!tat.
Na čele Symfonického nr·
ch estra MAV stál ,.strie·
borný" laureát dirigent·skej sútaže, ktorú nedávno poriadala maďarská
televfzla, Ä dám Medvecz·
ky (na snfmke]. Ze Metlveczky tlmočil hudoQnú
reč Erkela
vteryhodne,
plasticky, rytmicky 11 s
dávkou citovej bohatosti,
považuJem priAm za sa·
mozrejmost, no viac pre·
kvaplla skutočnos t, že tá
to zvuková jednollatosf
bola evidentná af pr! nie
každodených
.,prfrod ·
ných" podmienkach, aké
sú na Marglllnom ostro·
ve.
Optimálne spevácko-he
recké
obsadenie treba
hodnotiť
tiež
vysoko
Ideálnym predstaviteľom
titulného J:lrdlnu je Ró·
bert llosfalvy
dnes
popredný tenorista ope·
ry v. Kolfne nad Rýnom,
Velká ária pred popra·
vou (tzv. Labutia pieset1
Hunyadtho] v jeho poda
nf patr! rovnako k neza.
huclnutelným
zážitkom
1 ko bravúrna a velkole·
ná fnterprelácla slávne1
árie .,La Grange" Karo
lou Agayovou.

J.

V.AJlGA

Aida a

M~fistofe/e

JEVGENIJ NESTERENKO ako
Mefistofele.
Po dvotro(}net odmlke sa na prngram
letných opernQc.lz predstavenl o prirodnom divadle Margilinho o.strnvu v Ruda·
peStt vrdllla Verdiho A id • · Teda ntl
iba dramaturgovia veronsket Areny, 711
l naSl jutnt susedia st tu vyora/l do kme·
1!ového amfiteatrdlneho repertoáru. Sve·
tooet interpreta(}net Spičke, schádzattícet
sa vn Verone sa snatl vedenie budape!tianskeho festivalu odvátne konkuroval,
pričom sa sprélvne v značnet miere opiertJ
o umenie prominentných spevdkov socialistických krajin.
Prtnos tohoro(}net, rétt;ne osoleženet
Aidy f Andrds M l k ó - režisér}, spaN·
va hlavne v novom, perfektnom l!udob·
nom na§tudovanl Tal1ana Lambert a G a ~·
d e ll l ho, ktor{J ~vnjou ln§plrutúcou talc·
tovkou vyutll vSetky rezervy Sym!onic·
kého orchestra MAv. V medztnélrodnom
s6llstlckom obsadenl zaujala černosskd
sopranistka
Annabelle
Bernardovd
Alda, vy{adrufl1ca hlasom a teho odtlefl·
mt celtí '§kdlu citových zélchvevov, Alda,
rovnako tmponu{úca tmavou sopránovou
farbou a dramatickou expresivitou v Nll·
~ke/ scéne, ako l vzduSnýmt mezzavot..a bezpečne ovléldangm tónom v ptdnl,
oréltane vysok!ích C. Druhou, bez natmen~ieho kazu predvedenou postavou bol
Ne stere n k o v Ram/Zs, rola, ttar, nt•
!tfo~~Ql~Mla

u

P.. . .

strojov, op. • 43 D. Kaŕdoh . 'Z ťvoi'.b'y barokovtcfi '111&1·
strov to bol Koncert pre violu e orch\lstert & ·dur G, Pb,
Telemanna (sólista Ján Cút), CcmceDt<Y gre'sso il la rus·
tlca A. Vivaldiho. Z diela L. Janáčka Sulta pre sláčiky
a na záver Simple symphony B. Brittena. Warchalovcl
pri pravili ozajstný a skvostný hud obný zážtlok kultivovanou hrou, slohovým cltenfm a technickou dokonalostou.
Emmanuel Krivwe, lam·eát Medzinárodnej tribúny mladých umelcov v Bratisla ve z rolw 1972, bo! sól istom
Záver uplynulej koncertnej sezóny bol vyplneny KoKoncertu pro husl e a orchester A dur, KZ 219 W. A.
líckou hudobnou jarou a Medziná rodným organovým
Moza rta. Pochopenie diela je výplodom hudobného infestivalom. Tradfcat ul<onconia sr.zóny zostHia bez zmetelektu, kto1•ý je spt·ávne usmel'iíovaný jemným citom
ny, ale celé podujatie svo lou uroviiou prevýsllo bežný
11 dobrým vi<Usom. Oit•igent M. Klemens s orchestrom
r ámec. Stalo sa tak záslu lOU dramaturgie, ale aj vySF uviedol Ruraliu slovacu op. 19 A. Očenáila a SlonikaJliCich výkonov nielen sóli stov, ale aj hosťujtlclch
vanské tance, IT. rad, op. 72 A. Ovofáko. Z jeho výkoOI'Chestrov a dit•Jgentov, ako aj vyrovnanym výkonom
nu bolo cftiť serióznosť prlstupu a zdravé muziclrovanrchP.stra SF 7;tznclo niekoľko výkonov, ktoré boli sku
nie, ktoré sa v plnej miere prenieslo aj na výkon ortoč ne silným umeleckým zážitkom.
chestra. V jednotlivých tancoch zdôrazílova l Ich drčlma 
V posledn ých rokoch KIIJ otvá1·a premiéra skladby
llcko vypä t ý l'áz a tempom markantne vyostril výraz.
11lovenského skladatefa . Teraz to bola skladba, venova
Sláčikový nrctwstHr Capolla Cracowlensis s diri~un· \
ná 30. výročiu SNP - Predohra pre symfonicky or·
tom Stani slavom Galoňskim sa prezentovtt l oko mlud9
chester od Jozefa Podprockého, ktorý po úspešných presúbor s mladými, alo perspektívnymi hráčmi. Mal! urmiérach skladieb sólistických 11 komorných, predstúpil
čitú nevýhodu, te hrali l<rátko po SKO, ale oj tak uka
pred hudobnu verejnost s orchestrálnym dielom. Rozza lt, že sll na správnej ceste u te majú všetky proclpo·
sahom nie velká sklu dba (cca 6 min.) upúta pozornosť
klady byt dobrým súborom. O vybavenosti hráčov ::.111e
svojou stavebnou sklbenosfou, použitým tematickým masa mohli presvedl:if v Koncerte pre štvoi'O husi{ A. Vi- •
teriálom a bohatou fa rebnosťou. Až na malý medltavaldiho o v Händlovom Concerto gr osso O dur. I ch pl·et!vny usek prevláda v nej tanečnosf a výbušnosť. Prvé
jnv sa vyznačoval dobrou súhrou, tntonačnou č i stotou.
s tretnutie cez orchestrálne dielo dopadlo nad očakáva
Zostávu vš11k otázne, či nu vyvrcholenie sezóny takyto
n ie a potvrdilo svedomity prlstup, ako aj svojsku vynasúbor patl'i ...
liezavosť jeho auto1·a. V Rfmskych fou tl1 nach O. ResJii'i Bl!lohlávek jo v Košiciach velmi dobre zaplsHný
plghlho orchester SF doslova muzicfroval a dirigent
a tak sa od jeho koncertov žiada niečo viHc. Na konB. Refucha isiel po velkej palete farebnosti, plynulosti
certe s orchestrom SF vsetl<y očakávaniu splnil v celom
hudobn ého prudu, ktorý organizoval s verkou disctplť
rozs~hu. B!ílohlávek je typom bezprosti·eduého hudobn ou a oživil primeraným! dynamickými pomeraml a akníka, ktorý svojim temperamentom a vnútol'lle vyváie·
centami. Sólistom Koncertu pre husle a orchester O dur,
nou precfznostou str hol km!dého člena orchestra k verALADAR MOŽI
op. 61 L. van Beethovena bol sovietsky huslista Eduard
kému výkonu. Má IJI'Osnó dirlgentskó gesto, rytmickll
OPUS, stereo 9111 0228
Grač. Pomerne svojský prfstup k dielu dokázal svojou
lmpulzfvnost a farebnO sviežosť Interpretačného ponf·
hudoboostou, technickým maj5trovstvom a umeleckou
manla skladby. Moja matka hus !'ot. Ravela vyznelčJ v plos obnosťou premeniť vo výkon presvedčivý a uspokoneJ kráse s vyzdvihnutím autorovho lnstrumentačného
majstrovstva. Osobitý a svojský bol jeho pristup k poj ivý.
Kon~tatovante, te 7asltíftl!1 umP/ec Aladdr Mó'lf ft> ~
Budapdtiansky filharmonický orchester prisiel s prodHniu Symfónie d mol C. Francka, vychádzajúci z konsútmmost/ nn Slovt>ll~ku husli~tom Nslo ;ed/la bl/ ~a
J;ramom úplne ' novým, oproti pôvodne oznámenómu.
cepcie clo detailov premyslene]. Pekné bolo spojenie jedmohlo znepdtit- u'- 7. prmcípu - zarytým odpor('() tn
Skoda, lebo na pôvodný sme sa tešili viac. Určitou komnotlivých tematickýc h skupin do jedného, emoci onlilne
re/Jrlčkov v umem. Ak vsak to isté konštatovanie P•JUpenzáciou bol Druhý koncert pre husle a orchester
pôsobiaceho celku, s prlmeranym dnunatickým dosažijeme na vilestrannost umeleckeJ oso/mo.sli a Sirku záhom. Sólistom Koncertu pre ld!lvfr a OI'Ciw-;ler G dur
B. Bartóka, ktorého dominujúca melodická zložka zásluhou Dénesa Kovácsa vyznela presvedčivo. Dirigent
M. Ravela bol maďarský klaviristu Adám Fellegi. Uvie- • ujmov, musia aj tt na!fan~llckFIŠl relativisti ~klontf hlaVtf:
koncertný mafster SOCR-u, skladateľ, pr1mdrws Slol!enAndrb Kórodl viedol orchester precfznc a presne. V
dol sa znamenite, udivil patričnou muzikalltou a vymskélzo kvarteta, umelecky vedtíc/ Brnllsluvských komorSymfónii č. 5, e mol, op. 64 P. l. Cajkovského dirigent
kajúcou technickou vybavenosťou . jeho prejav vychádza
n!Jch sólistov a husľový mrtuóz. Obdilluhodn~ rozpi.i.tie,
spolu s orchestrom• clokumentoval1 svoja majstrovstvo,
z notového zliznamu, hfadá jeho silné stránky, ktor ým
obrovskd prdca. Ak fE- Mófiho sólisttekd Nnnosl tak
poznačené dlhoročnou existenciou, zvykovou jednotnospohybom dáva sprl1vny vý1·az.
trochu v tieni vyrazných, európSki/Ch úspeclzov Slovenťou a účtnnostou hlavne sláčikových nástrojov. Ich preNa záverečnom koncerte vystllpll Východočeský lltót·
javu vsak chýbala v!i cšia presvedčivosť a vygradovanost
ny komorný orchester z Pardublc. Aj napriek tomu, že ,ského kvarteta, •taN sl vypočut mno/11~ z telw rozlz!a .~ových nahrdvok, aby nás vyoiedli z omylu. Móžt neltrtf
jed notllvých časti.
patri k najmladšfm telesám toho typu v republike po·
~>ólove len ,.popri tnnm", prár1e naopak, kladie otélzku,
Vystupen!e šva jčia rskeho dirigenta Ursa Schneidera s
tvrdli, ~e je u~ výborným súborom. Dl t'igent Libor Pena ktorom poll Je vlastne na;utac doma, v ktorom zo
orchestrom SF bolo ll O jeho llľHdchádzo jllcich · koncersek citlivo vystihol, čo ktorá skladba potrebuje a ukáiiVOfiCh umeleckých prejavw dusiel na,claleJ. OPUS nan·
toch určitým sklamanfm a dosf značne zaostalo za úrovzal, že svoj rozhlad a skúsenost dáva plne pre úspech
. af ztl.služne (ct dne.,, ked u~ má za sebou det-,ké kr6N,·zt.
ň ou ostatných koncertov. Uvedenie ,.Pa rfžskeJ ~ symfópráco s orchestrom. Je dobre z~1ly s or chesl r om, kto1·é
by sa malo povedaf, ~e af troclw rmeskorene? J vyrlal
ho úrovei'l je pozoruhodnú a v mnohých smeroch lmn ie W. A. Mozarta (v tejto oblasll je SF dotP.raz svojmu
Mótimu dlhohrajúcu plutt)u s nahrávkami Sondty pre
publiku vera dlžná) bolo v detailoch nedotiahnu té, dyponujúca. Plotf to predovšetkým o vyrovn11nej skupine
lzusle a klavír fmn/, op. 4 od F. Menclel~>.so/ma Bartholrlylto
namicky málo oddlferencované. Druhá symfónia O dur
sláčikov a technicky dobre vybavených drevených dy·
a GľlegoveJ Sondty pre lzusle a klavlr G dur, op. 13
L. van Beethovena, l keď vyznelA z programu najpl'echových nást t•ojoch. V programe koncertu odznela Sui{chyba na lltulne; strane, uvddza1úca opusov(! Císla 14,
svedčivejšie, mala určité t•ytmické koltzte, Idúce na
ta C clur J. S. Bacha, tnv!'ncia l' l! l. l< lu~áka a Svm·
sa naozaf nemu~eza prilloclll/ s klavtrnym sprtevodom
vrub dirigenta. S611stkou Rapsodickej suity pre klavfr
fónia O dUl', .,IIaffnerova~. KZ 385 W. A. Mozarta, 56·
Dan/ce MóžíoveJ.
a orchester E. Suchoňa bola Klára Havliková. Podala listom Koncertu pro klavír a orchestet· c mol, KZ 491
precfzny výkon a dokumentovala, že suchoi1ov1 doko·
W. A. Mozarta bol Pavel Stl!pán.
Dominantou Móžtho pre1ovu te ideálny plastický, okrúhli!
nale rozumie. Vlastn! siroký dynamický arzenál, vyJediným recttálovým progt·amum bol koncert znamehusľový tón s tou esenciou ~vukqvet krásy, ak,et sa ani
oJkajúcu prstovú techniku, a to vsetko bolo Jcdnozuoč·
nitého amei'ICkóho ld uv1rlstu Edwarda Auera . Vystúpil
nedd nautlt, a perfektnd tislo/a hry. Napriek 11setA:e/
ne vdýchnuté svo jsl<ým a nevtleravym spôsobom do s programom, o ktorom u ž HZ uverejnil .recenziu v čis 
btlancll a technicke/ suverenite te Móžl prvorado emoskladby.
le ll. Bol to vefký výkon s patričným trvalým záW ·
clondnly typ, vntítorne zau(atý muzikantskou a o/Jsalto·
SKO pod umeleckým vedenfm Bohdana Warchala bol
kom a dosahom.
vou ndpl t)ou toho, čo hrd. Jeho stvdmente fe premy,leozdobou Koši ckej hudobnej Jari. Zauj!mavo dramaturVšetl<y konce t·ty Kos 1ckej hudobnej Jari boli nleleP
né, ale prirodzene spevné, modelované s 1zenást1nou
gicky zostavený program, zahraný s dokonalou muzic;ta1·ostllvo pripravené a patrične propagovanč . ale tP.
lnlzkostou. V konečne/ podobe ustuputú prvky predbežne!
kantskou preciznostou, s absolútnou stthrou 11 so strhu
stli sa aj mimoriadnej priazni prltomného puhltka .
ractonálne, prdre do pozarl/a, priam Jclz nevnlmame. Pri
júctm výrazom, uviedla Partite pro 12 sláčikovýc h náSTEFAN CURJLLA
tom v~etkom ~~ mys/Im, že Móžl md este rezervy - natlska sa tu predstava, do akých pol6h sa mohol a at
m6že keďže je term v zenite :>VOfel oýkonnosll, rozvinúf
Jeho prtrodzený talent, keby sa venoval len iiólisttckef
N a koncerte Státnej filharmónie v K ošiciach pod taktovkou Bystríka Reiuclw vy.lttípill traja niJsolventt bratt·
Nnnosti.
slavskej VS \IU. Flautista VIKTOR VAVRO predstavil sa ako sóli.1ta v Mozurtooom Ko11c:erte pre flautu a orv Mendelssolznovi a Grieqovi {V. Novdk chcel byt predsa
che$ter G dttr č. 1 ( K. z. 313): má mäkký. farebne solíd11e uddiferencovan{J tón, pohyblwtl tech11tlw, into•wčne
len prtlt$ vtlpntí, ked poveria/, že do nór~tlny 11Chatrne"
pomerne spolahlivú - nezaškodtlo by jej však viac zrete/nost i. ZLATIC A MAJERSKA ~a tt Koncerte pre klapreložený Schumnn sa vole:! Gr/eg 1 spieva fÚ Mó~lho husle
tJír a orchester a mnl, op. 54 Robqrta Sc:humanna vo svojej koncepcii zamenavala predovšetkým 11a vrúcnu kol'ahúčko, iskrivo zn~nene 1 elegicky. Kontrasty uolí uvdž·
mornu intimitu (aj vo zvuktt), už menej rw brilanttltí virtuozitu, ktorá je colldttio srne qua tlO/l u romantikot•.
llvo, výraz md patr/l'nú nollle:w a pravú romantlcktí prt·
Ináč jej vykon niesol znal..·y jej svojrá:nello pnroclzeného hudobného talentu, za~tjala krásou kultivOIJaného tóchut. St!ílovo nevybočuje z celkovet rahkel ndlady skla·
ttll, vzor11ý111 IJypracovamm a oedením jednotlwých hlasov v početných polyfónne traktOIJanrích úsekoch sóln•:éhn
nástroja. Vyvrcholením večera bol K o11c:ert pre /clavír a orchester č. 1 e mol, op. ll F. Chopina, /ctorého s6'otJ(J t dzeb, nevnd~a a ne pridáva im cudzie emócie. Pozoru hodnd je ttež vyvdženosf hu~/1 a k/avlra. Ich súlad a jednotp~rt pre~111esla IDA CERNCCKÁ. Jej prejav bol pltte sóli.~ltcky stvárňo!lctllfÍ, zvukovo
prreraznejší, ale vidl!
nd umeleckd ;;oncepcla, do drobnosti prPpracovand, sved· ·
ttslachttly. a bohato dvnamicky tiJI Pracovaný. Cemecká má vel/cý zmysel pre 1·edeme kallttlény. pla~tténosti hlattaca o dlhoročne/ spoluprdcl dvoch umPlecky l ľudsky
sov, pr~ J~mnost, elegallcw, ale i zreteľnosf bohatej ChopmoveJ ornament i/cti · V zo• rté bolo vypracor .,mie •ttiroi'prtbuzných typov.
nych vtrtuozttych medzivtet. Cemec/cej v.ŕJ kon bol prostý akéhol.:ol vek zakoli.~anw. mal švih, radost z tvore ma
IGOR PODRACKÝ
bohatý farltazijný uklad - bol sttveténny v tom najpravejšom slova zmysle.
-zk-

~lltmkami z V/11. prehliadky mladých koncertr1ýclz umelcov v Trenčirm.~kyclt Tepliciach (autorom snímok te P. Sask.tíl tlustrufeme hodnotiaci referát o tomto podujati
Na sttímkach ztava hore: Dagmar Krejéíŕová (CSR). !dn Figura {KonzervatórlumJ, Panochovo kvarte
teto {CSRJ s členmi: ll"! Panocha, Pavel Zetfart, Miroslav Selmoutka a /aroslav Kulhan. Pol
~ktí ludovú repttbliku repre::entovali Eva Giztrlska a Andrzej Wróbel.

SLOVENSKI UMELCI V ZAHRANICI: KOSJCK€ KVARTETO
koncertovalo na medzin6rod·
nom festivale mladých komorn ých s(tborov vo franciir.~kom
Grasse, VLADIMIR RUSú mal v

161i organové koncerty v Pol·
sku, SLOVENSKl MADRIGALIS·
TI vystťípill v Ochride, v Oubrovnlku a v Splite, ORCHES
TER A ZBOR SF uviedli v Ottobeurene Beethovenovu Minu

solemnls, ., tom Istom meste
vyat6pll at SKO; SOCR nb reprezentoval vo VelkeJ Brlt6nll.
dr. FERDINAND KLINDA y Ne-

meckej apolkovet republike.

•

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOst·
Hovor( •• a -wb, l a patrfle
rned1l nattleatrannetlfch klavlrlatov neta. Potud1ute to l
-will obroukt reperto6r . ••
Prlstuputem ku roperto6r u
11ko herec - dobr9 h erec ku svoJim Olohám. Al on musf
vedieť viac. ne2 Iba h ra ť seba
samého. Pr idelené cha r aktery
mu'lf podať s r ovnakou s uverenitou, s rovnak9m vnťítorn9m
zautatfm a s rovnakou presvedčivosťou nech sú akokolvek
zllmt'rnné.
Predpokladá
to.
pravda. prlspOsoblvost. znalosti , v n11šom prfpade znalosti
hudobn9ch lltýlov. Musfm .byt
schopnt plne sa ponoriť do to·
h o - čl onoho diela a zžiť sa

Vy da k tlel niekedy dhate
prednost diklatire. Ako yJemo,
občas pôsobilo al ako dlrl·
Jent . •.

Paul Badura-Skoda
Jtakúsky

klavirista,

dirigent, budobnf ndec.

a nim. Keby som toba nebol
schopn9. nehral by som ho vo.
br.c. Pravda, sú skladby, ktoré ml vyhovutťí viac. alebo me·
net. Tie druhé ma v1lak priam
provokuJú, aby som sa s nimi
vyrovnal. Keď sa mt to podarl. mávam dvotnásobnll radost.
Medzi takéto patri tvorba Hllndlovo, Sch6nbergova, ale l De.
bus!lv, hoci Rnvel ml te naopak
velmi bllzky.
Na Pra tske ( (a rl tile brali
Mozartov Es dur koncert KZ
482 1 Pral s kf m komornf m orch estrom. teda bu s prostred·
kuftlce( úlohy dlr l ~te nla ..•
Išlo vlastne o predvedenie
podla hlstorlck9ch zvyklosti.
Al do Beethovenov9ch čias sa
lnstrumrntálne koncerty hrali
bez dlrl~onta a Interpretácia
bola v9~lr.dkorn spolupráce medzi sólistom a koncertn9m matstrom . Obaja sa museli akosi
dPmokt·ottckY dohodmH. v praxl, samozrfJjmP, Jeden z nich
vl.dy musel mať vedúcu ú lohu.
V na§om prlpude som to bol

r ot:tAmell. Komorn6 hul!ba te v
tomto smere tdeáln ym žá nrom.
Vš etci hr6čl sa s trledu lu vo ve deni a toto neustále bran ie a
dávanie Ich nu tl v y t v o ri ť sl medzi ~;ebou nf ! ud s ké kon tak tY.
Mohol by som to zn á z orniť al
politickou terminológiou. Vefký
orchester tu te di ktatú ra.
1eden člo v ek vtl á ča čom u si svo
le vlastné predstavy, l ked
možno v orcho~ t r l .,edf leJ>91
muzi kant net 1e on. ::ióllsta so
rovná ana r chii. mOže st v pod ·
sta te robi ť čo c hce h rot t>udla
svotho. lubovol ne zaobc hl'idztlf
so svojim nástroJo m. bez toho.
že bv mu v tom niekto mo hol
zabránlt. Komorntl h udba - to
te demokracia. ureto poskvtu
le lntoruretom at
na1vllčSIP
vnuturné uspokoJenie.

fa, pravda - tb11 pr! skuške.
pretole
spomlnan9
konceľt
h rám u2 25 rokov 11 poznám
do v!.Ptk9ch nuansf . takže mám
t p r ávo mať o itom vyhranené
prodstuvy.
Mohli by ste svole
Mozarta def inoval ?

poňatie

Poitatie udilvo partltura. U
Mozartu dbi\rn hlavne o (asnosť
lfntf. aby katd9
predplsan9
hlas bol poruteln9. To znamená - tvarovať zvuk podla Intenzity lednotllv9ch nástrotov.
Všetky hlasy klllstckych symrónll matu v partlttlre rovnuké dvnamlcké označenie. hoci
také forte trubky to overn prternznetšlo net forte Iných nástroJov. A Ide pľáve o to OdStUPIIOVIIIIIlD dynamikY doSiahnut počutelnos( v~et k 9ch
melodtck9ch lfnlf.
Vennfe le s a lntenzlvne al ko·
morne( hudbe . .•
Hudba má tú magickú moc.
že dokúže spá(oť ludf, vle~tlch
k tomu, aby so novzátom do·

Dirigent. :t.tar. dnes neraz zakr9va publikum l sklada tora.
Coraz častejšie počuť otázku.
kto d iriguje - a nie. čo diriguje. Dirigent a ko naf:llarlvetsta hviezda, na tmocnelšf pan
- to le Jedna vábnička . ktorá
žente lnš t rumentall~tov k tak·
tovke. Na d r uheJ strane však
zostáv a fak tom, :lo od čias
llaydn ov9ch tvor i symfónia vrc h ol h udobne! tvor by. Je preto len logické. :le muzikanti
zatúžia hrať al die la. ktoré v
por a'd f významu stolll na prvom mieste. la sám som n11
konzervatór iu !ltudov11l popri
klavlrl dirigovanie. Dokonc11 o
mne vtedy dirigent Josef Krips
prehlásil. že som roden9 dtri·
gent 11 lákal 11111 - ako svo(ho
nslstenta - do vlodonskol Státne! opery. Odolal som - 11 nerutuJem. Ako kla virista mám
vlastne orchester v klávesnici.
Môžem s nim skušoť ako dlho
chcem. zaobchádzať s nim podla vlastne! vOle. Dirigent le 'lf·
ce velk9m 1>ánorn, ale Jeho prAca závisl od mnohých fnk tor nv.
Po dvadsa t plltrol'ltel plonlstlckel kariére ml Jednoducho pOsobi radosť, ktHY tu a tam slah·
nem al po tuktovkP.
ti ROS LAV

Uf, C

-oPrvé kroky k profesionalite
Vit'gllia Noľetku nenapovl!dRII
neskorsiu uspu!iml medzinárod nú kariéru prvotriedneho tenorl!!lu. Na vllnlu<~kcl hudobnej
skole Mudovnl hru n11 trúbku
11 zborové dirigovanie. O pár
rokov neskôr strf'távome sa s
nim však už v spováckel trie·
de ::itdtncho konzervatória vo
VIlniuse u profesora Ktprasa
Petrouskasa. Po absolvovanf v
r. 1958 nastupuje Norelka do
sólistického ensemblu operného
divadla v hlavnom meste so·
v!Ptskt!l Litvy a dobutute Iliahou Lenského. V priebehu na!>ledultlclch rokov dostáva dvakrát mužnosť desaťmesačného
stá?.ovanta v milánske( Scale
Tuleni pretavule v zroltl pro!estonalltu pod vedenlm masstrov Barru a Piazzu. Na ta mo Jšom vol'lllovskom ga lakoncerte
sp lovu ll'l voJvodove árie z Rl·
golPtta a vzáplllf l'lnker ton a v
prodstavr.nl l'ucctnlho Ma dame
Buttl'rfiV po boku ta lia nske!
Sl>eváčky
rumunského pdvodu
VJrglnle Zennloval.
- Pohrdli som sl, l e e:a:lstu(e le n Jedna 11 nká lna lkola
l nie (e azda pod!latné. že
u nikla ke dya l v Ta liansku) bez te l ono(enla fa do tko ná
bodné a r izikové. talent bnc enn ý. Dha hlasu n os no sť bez
neb ez peče nstva
fo rsfrovanla.
t lrok fi farebnú l klllu , schopnost Yy (adr l ť hudobnodrameth:·
ký obsah - l primárne e ~te tlc
ko zvukovli parametre. O .. ná
rudn ých lkoláeh" d6 sa hovor i( lbll v zmnle umelecke!
mentality a • ., lnterpM!Ial!nel
oblas ti - nlll vlak na poll vokálni!( tllchnlky.
Koncom roku 1964 debutoval
Noretka ne sctlne moskovského
• Velkého dtvndla v uostave Len.
ského. Od t9ch Otu datul• sa

zahraničia

Tvorbe Ale xandra Zemlinského bude venovaná tohto ročn 6 Sta•
torská teseň. V tel rámci sa uskutočni at Sflmlnár o ZemhnbUha
kultor nych a umeleckých v9chodtskdch.

v novom švajčiarskom vydonf známeJ estetiky Ferruccta Bu·
soniho sú zvere(nené BI osobné poznámky Arno lda Scho nber~a.

Na k ladatcrstvo Schott v Mulnzo zt~calo vvdavat pedagogtc ~t
spiSY k problemotlke hlasovc1 vychovv. Pripravilo a( novu edtctu
s názvom ,.Perspektfvy noveJ hudby", kde te okrem noto\'ého
materiálu prlloi.ený al rozbor diel, btbllografla a dldaktlcf..é nA·
vody na stúdtum 'ikllldleb.

teho lilka t.pol u práca s reprezentlt čnym t.ovletskym Olltlrn\lm
tele!>ont. Dnes má Norcjka s
Velkym divadlom zmluvu stá·
leho husto 111.1 sodem uloh a
äbsolvu1e s Mo:.kovct!llml vllč
slnu Ich val kolup9clt zahranič·
n ý ch turné.
- V súčas nosti mám v repertoá ri tridsa! osť tenornvých
postáv Sllinto odboru s Inklináciou skor k partom lyrlc keill m,
nel dramalic kf m. Z postáv
ruskel operneJ klasiky predo ·
detkým Lens ké ho, Vladtmfra
1
Kni elata I!(Ora . Indic kého
kupca zo Sad ka . Ba(ana z Rns·
lana a Cudmlly, princa 1 Lásky
ku trom po m a ran č om . Zo zahran h! niího re pertoáru liÚ mo·
(ou dom inantou ulohy v talian ·
skych a lro ncúzskych ope rách
d e vätnáste ho s toro č ia : Ros si·
niho Almav lva, Donizettiho Nemorina a Ed)lo rdo, Verdiho Al·
fr é d, vo(voda 1 Mantovy • Gabrie le Adorno {Simone Bocanegra) . Cu tu spi e vam Pucciniho hrdinov - Rudolfa, Cavaradossiho,
Plnkerlona.
Dicka
(ohnsona , z odkazu rrancú 111
skych klasikov mAm u ~ za ao·
bon OonnodoYhu Fan11ta a Romea, Off enbachuvho Hoffman ·
na, Ma ssenetovhu des Grleuu
a Werthera , " ttl{lu snóne aont
po pnf raz naltudoul dona
f!Kfiho. S lozarlom som aa dopo Iar popaaoval Iba ru
dhnejlle vn Fe rrandovl z Cost
fan tutle. Doplnkom mOfho reptlrtuáru {1' asi dYeato pleant •
árii. ktoré prnldelne sploum
na koncertoch. Venu(em sa •l
lnlllrpretAcll s Očasnel tvorby
najmä Jllonkel a na tnlaku
svotho materského divadla IURI
vytváral nl nlekofko posth
nailch s ú č a<~n~ch 11utorov. Prll·
č o ve ra spe vákov poeltufe nedôveru
k sfil!asnel tvorbe ?
Prohl6m - por.hopllrfne z hla
dis ka YokAineho Interpreta
bude a s i v rozpore medzi vývoJom ume le cké ho spevu a vý·
vofom o perného U nru. Ak na
lednef strane le 'fokálna ikola
.. klasická " - opera na strane
dru he l pri hf11danl nových v ý·
razových
polo h
sól!asného
komplikova né ho 11votnAho ob·
sahu nebe r ie s latus quo yok61·

Zo

harmon ické ho jazyka. V ob
lasll zvukove j techniky bol
vefm l originálny, dospel It
vytYoreniu vlastného JIOIY
lonálneho systému , k orl•i
n61ne( i tyllzácll P"ko'f Ju
dovej hudby a Cranchskej
barokoYe( tradfcie, zaoberal
s a zvukovými esperimentml.
V MllhaudoYom odkne ••
zastipené v hojnom počte
takmer v! elký hudobd (or·
my a druhy - symfónie •re
velkf orchester l komord
sym.fónie, aully, koncerty
pre rôz na nástroJe, slil!lko·
v6 knrlet6, rouiahla ko·
morn6 tvorba, kantáty, oJit·
ry, sdnlck6 hudby, nortll
pra film l viacero literbnyclt prác.

Wolfgang Fortner pfse novu skladbu pre buzllCJt>f..y komornt
orchester. Dielo má názov - Prlzma.

Virgilius Noreika
Jed e n 1 ple(ády ipičkovfch
aov lets kyc h spe v6kov - lltov·
sk 9 te noris ta V l r~ i llu s Norejka
pre ds tavil s a koncom uplynule!
s etóny u ~ po druh9 raz v ope·
re S O v parte vo(vodu z Verdlho Rigole tt a .

V Júni tohto roku zomrel
., Zeneve vo yeku 82 rokoV'
lrancúz1ky skladater DARJUS 1\fiLHAUO, popri Ho·
nexgroYi jeden z natv 111na č ·
nellfch reprezentantov parlb ket Sestky. Bul t lakom
P. Ookasa a ďlndyho . v
dvadsiatych rokoch vystupoval ako klavirista. po krall om pedagogickom pds obenf
., Kalifornii l 1940 471 pusobll v Paril i ako pro l'esor
skladby
i ako
dlrl~tent
vlastných diel. Vyn ikal všcstrannfm tvorlvvm zá uJmom
a
obrovskou
produkciou
s kladieb natrtlz nelllie ho dru hu (vy e 400 opusov 1. l\! al
skvelú tecbniku . bohatú Invenciu a teho vztah k prub
lémom i týlu a ta zvka bol
dost Yofnf . Na za illatku
svofei tvorive! ccs ly l'>fll·
haud
dilsledoe realizoval
estetické postuláty parftske l
Sestky l antimprealonlz mus.
fisllle o hudbu vl edného
dfia, vfbole v rôznych ob·
Jasliach,
upredooslhovan le
diatoniky a vý razove! pros·
Ioty) , neskôr prijal podnety 1 dielne predromantlckel
francúzske! hudby • v d'allom svo(om t'foriYom obdu·
bi al podnety z druhe( Yledenskel ikoly l Hlndemltha
a Stravinského. Ako (eden
z prvých dal sa strhnúť
vplyYom tazzu a ~ ranoh ·
11keho a brnHakeho rolkl6·
ru. Vletkfm ttmto owplyvom
dokhal dak dať charakter
fedln6ho spolol!oébo amoru.
zachovha(ác sl lndiYiduáloosC formy l Ylastnt n1odel

V letných t9.Ldi'loch usporiadali v Mllano medz lnarodnu SPI·
vácku suťat s názvom Verdiho hlasy.
Pt'l pt•llelltosll 30.

výročia

O!>lobodonltl Varsovy a 30. výrot-la

PĽR vyhlásili v Polsku .. Celopofsku skladutolsku sufat", ktoreJ

net technicke ! lknly do hah v.
Verdi plsal svole n c holnt\
diela e xistovala Akol11 s pevu ul
tristo rokov - a hoci vy Jadroval diametrá lne odll n ~ nbsah
od .. obli8hu" kastrál!'kvch opillr
sedemnásteho storoči a , prls oe
reipektonl
dkonv
spevu .
Problém te v tom . f e s ú č n s nl
skladalelia test výnim ká m
- má lo duverne poz nalO problematiku speváckych proce1ov.
tel technickú oblut. estaviam
xa vonkuneom proll s OI!asnel
opere ale nevedel by aom
sa iha v ne( plne reallzo'flt.
Cez prehliadku miest ~ štá·
tov. v f..torýc h Nor elka šlrll
dobré meno <;OVIotsk~>llu 'IJ)Il·
váckcho u monia l Scala , pori!·
ska Velká oPora. v9w am ntl dl vadili Ct~sko~ l oven<~ k n. Polska,
Bul harska, Ma ď arsko. Nemec.
kel spolkovet rHpuhllkv. koncer tné pOdlé SpotP.n 9rh lltdt ov.
Kanady 11 Japonska } dosto\1
sme sa k ďal~ttl dt!ikutova net
oblasti vokélnot nterur tdcle.
pevácky Ión, l'forenf na
technickom principe lkolv
teda tón yoJnf, rarebnf, obul ný, eatellckf - • hoYoren6 IIO·
'fO pochádu(6 s rosdlelny~:h
ryzlologlckjch prOCOli()V. ,.Spie
va( tak, ako hovoril" plod! ne·
uveriteJné deformácie. Nielen
Judského hlasu , ale al r.e l6ho
princípu
umeleckého
spevu .
Prhe pre dkladnll (yztol oRh'·
ká rozdi e lnosť s pe vu a hu"uro·
vej rel!l nemOže lkoiPnf tpevák nikdy Yyslovovat konzu
nanty tak pe č llvo , nemôf.e nll<d v
vokalizo'fB( oa rarehoel paleto
hovoro•Aho "a". ,,e". ,,1", "o ....
,.u". Prehnaná snaha po doku
nalel artlku16cll a vokalizácii
narli l a techniku Iónu a n6dza
k ohoren6mu llrokému, krl!o6Keď

cielom Je obohatiť poTskú hudbu o nové. ' umelecky h odnotn6
skladby spllté s Varsavou - s Jol sučt~snostou l min u los ťo u.
Uzávterk'l súra!e fo 15. dPcemhra t. r odmenené !>klaubv sa za·
redla do programu Národne! rtlh11rmónte v roku 1975.
V talianskom Spolete St1 tohto roku konalo za 23 dni 110 po·
dujati rozmanitého cha1aktoru Mllovnfel Beflthovenovet hudbY
mali tu moznosť vypoCuť sl skiHdalr.fllve S\'lllfónlo, predohn. so·
náty 1 vokálnolnštromentálno diela. Roman Polanskt režiro\ al
ru lu Albona Berga, Pucciniho Munon Lcsrautovú scémckv n lstu·
doval Luchino VIsconti
Taliansky s kladater a dh·lgent Bruno Mtldorua. ktor9 zomrel
v minulom rok u. dostal posmrtnA ronu L. v. Beothovenn. zalo·
žen u mestom Bonn - za s kladbu AURA zlotenú r. 1972.
V Grod kove, r odnom meste Josorn J:o.:lsnor n otvorili výstavu expo·
n6to v týkajllcich s11 21vot11 a tvot•by sklod otola 11 Choplnol'hG
učttela, ktor 9 zomrel pt'cd 15p rokmi.

mu - neeatetlck6mu (a navy·
le ape'fáka rfchlo opotreboYá·
Ya(ácamu) 1pevu. Tento spev
mimochodom v tallanakum d
kullsf nnf-wa(t ,.speYom pre
hasičov ".

Zabaleaý, tmnf, krylf (a
emoclon6lno-obulnf1 Uln
lo le lddl dodnes plataf. Plall bezozvyš ku pr11 loterpretticlu
k lulck9cb diel a al ., nuHiernum repertotirl ta takflo t6n
drukou dlbe( t lvllt nosll . po·
chopltefae, ak tieto parametre
nadnbudoJ správnym lkolenfm
a nie laickfm napo"obovanlm .
A alte i!osl: ak cbc11 niekto Y
Rlgoleltovl doslova rozumieť "
podatata doat ban61oemu a
scbematlcktimu tutu nech
sl ktpl libreto. Pochybujem
dak, čl pri aledovao( textu mOf a vllbec -wnfmať hudobnodramaUckf obsah •tela, Y Jrf"·

de Verdiho (a oa(ml celt! 11tlanskef klasiky) odltdul8cl 11
predovietkym cea spe'f. To all
(e obba(oba nezro:cumltefaost~
to le môl nlizor odklaJ - .,.
kiaf mtllu sla hat nárok' aa •f·
s loYnos ť s plevaného IIO'fa • ú·
zor na to, l!o te v klaalclttl
opere pods tatné.

-oNapr UJk badateTnel únave l
sezOny, z11nechalo ~o
refkovo vystúpenie v BrAtisla·
ve velmi d obi'S' d o (em. Na lt~oi1 h o v ma te rskom divadle
!!o ká pos tova v sllč a snet lltov·
s ka ( oper e Ave vita od sklada·
tl'll! Kiova, pravidelné moskov·
ské vystllpenta 11 v závere ka·
lcndárneho roku zájazd po Ne.
mecket spolkoveJ republike 1
Svédsku.
nchoč net

JAlOSLAV ILAHO

Záhrebské sympózium
V d ň oc h od 23. d o 27. ftln a t. r. ko·
nato sa v Záhrébo 2. symp6lllum muzl·
kol6gov, zamerané na problemati ku hu·
dobnej soclol6gle. Usporiadala ho Me·
dal n6rodná muzikologlck6 spoloč nosť v
llpolu prácl s Juhoslovanskou akadémiou
Ylcd a um e nf.
Mimo programu sympózia z u č: a s tnll
aom s a ve fm l zau j!mavc f a hodno tneJ
prehliadky nov9ch zborov9ch skladieb v
naJle pr;!ch
c horváts kych
Lnterpretác ll
spevá ckych suborov. Toto ma tiné sa konato na p očes ť 30. v 9 r oč la Prvé ho kon·
grel.u chor vátskych kultúrnych pracov·
nlkov v prekrásneJ moderne J Novo l kon·
CPrtnej dvorane ,.Vatroslav& Llslnskéhou.
D1)a 24. Jú na bolo ortclli lnc o tvore nie
~& ym p ózl!l. Prtv!tucto prejavy malí prof.
Grga {lluvo k, prezide nt Juhoslovans ko!
a kudémlo vted u umeni, pro r. Eduard
leeser, preziden t Medziná rod neJ muzl·
kolog lc keJ spoločnosti a pru!. Ivo Su pi·
~It\ predseda progra move j a orga nlza č·
nej komisie. Prvý de11 Sympózia mal
ťls tred nú tOmu Sociologické aspekty
hudobneJ a nalýzy 20. storočia . Predseda l
J rof. Barry S. Brook ( ow York ). tunk·
clu tajomn!ka zastáva l And reJ Rljavec
' (Ľubfan a ) . Z re fc rlltov za uJa l napr. Car·
Ja Dahlhausa - o hudobnom umelec·
kom dielo ako predmeto soclológ te,
K. Petra Etzkorna - o hudbe, soc iálneJ
~ truk túrc a soc iológii; Milo Clpra roCe·
rova l o analýzo pt'l v y u čovani hudby,
pr i čom zúOraznll 1>r!stup
pedagogicko·
psychologick9. V tom Istom d nl na s ym.
ton ickom koncerte Záhrebs ke J lllharmó·
nie zo dirigovan ia Sljcpana Suleka od·
zneli 4. a 5. symfónia F dur a D du r
chorvátske ho klas ika Luke Sorkočevléa
(1734-1789 ), dal ct Koncert pre organ
a orches ter (Me mento ) S. Suleka. v tet·
to rozfa hlet a tech nicky náročneJ sklad·
be podal obdtvuhodny výkon o rganista
a s kladater Andelka K lobu č ar. Po pre·
11ttiv kc sme s l vyp ull Catkovského 6.
symfóniu v osobite J koncepcll d irigenta
Su lc ka.
Dita 25. fú na po kračo valo sympózium
Y okruhu témy Sociálne grupy a hudob·
a6 l trukt6ry. Predsedal Fra n~ola Lesure

( Pa r!ž), tatomn! kom bol Tibor Knel f.
Z celého r adu prednáhtefov a dlskuté·
rov zauja li referáty B. Brooka o kon·
certan lneJ symfónii, IBI hudobn9ch a so·
clologlck9Ch základoch, Zot le LlsaeJ
[Varšava) o hudbe a revoltlclt, Alezan·
dr a L. Rlnsera ( USA) o hudo bnom vk u·
se a Indus triálnom syndróme, rererll t o
h udobnom výraze s tavov a t ried v jed·
notllv9ch št91och (prof. Walter Wlora)
a o hudobneJ st tuácll fužn9ch Slova no v
v 19. s toroč! z hl ad is ka sociológ ie ( prof.
Dragotln Cvetko ). Veče r sme sl vy po·
č u li hodno tnú prednllšku pt·or. Zá hre b·
ske j akadémie hudby Joalpa Aodrelu o
chorvátskeJ hud be 16. a 17. storo č i a ,
spoJe nO s ukážkami.
Tt•et! deli sympózia bol · venovdnf tó·
me Akultur,cla Y hudobných tradtcl6ch
Európy a Azle Y 20. atoročf. Za predsed·
nlctva prof. Dragotfna Cntku [Cublana )
a taj o mn!č k y Radmily Petrovlčonj ( Be·
lehrud) odzneli r eferáty Trán Van HUa,
l . Bontlnckowef, Cbrlatlana Kedena
a
dňa 27. júna sa na t úto tému pokra čova.
lo v referátoch Jerko Beziéa (Akult urá ·
cla ako posilnenie ludove J h udby ), Red·
mlly PetroyJčonJ (Cudová hudba vf ·
chodne t Juhoslávie a proces akulturá·
cte), a ko at v dalšfch r eferá toch (R. Die·
Mn, A. Holen, Raodl Margarete Selwlk)
o hudobnom živote na nórs kom vid ie·
ku. Z á ve rečná diskusia na ústredlll1 té·
mu Perapektlwy v aoclo16gll hudby usku·
toč n lla so za predsedn!c tva prof. J. Su·
pli!iéa. Na závere sympózia, on i výle tu
účastn i kov na Pll tvtc ké tazerá som sa ,
žiaf, už nomohol zllčas t nlf , pre to že po·
dfa progra mu ZSS som sa musel vrátiť
d o Belehrad u, kde som však mal mož.·
nosť abso l vovať nlekofko hodlnovú pro·
hrávku zo sú časne J tvorby juhoslovan·
s k9ch skladatc rov l navllt!vlť čs. vervy·
sl anectvo. Tu ma osobno priJal aJ čes·
kos love ns kf ve lvyslanec J. Ná lepka , kto·
r 9 s a zauJ!mal o program záhrebského
sympózia a pr eJavil ochotu napo m áhať
prl prehlbovan( našich kultúrnych sty·
kov v o blasti hudby a muzikológie s
bratskou Juh osláviou.
JOZEF SAMKO

Triu mf slovanských hlasov
V diíoch 1.-7. fúna t. r . som sa zú·
l:astnlla ako č l e nka poroty na XX. me·
uiutirodneJ i pevá cke l aúťafl y Toulou·
ae vo Francúzsku.
S uťaž prebiehala v fedlncčnom pros·
tred! toulousk6ho divadla Capltolc a zú·
častn llo sa tel 38 kandidátov z 18 kra·
Jln. Cle nml medz iná t·odne J poroty na
tomto JubileJnom ročn fk u s ufaže boli:
predseda Emanuel Bondevllle, člen In·
štltútu. s tá ly tajomnlk Akodémle ume·
nta, čes t n9 rladtter Ope ry (Fra ncúzsko),
Nina Oorllaková , profesor ka konzer va tória v Moskve (ZSSR), t>Já ria Medveckc't,
profesorka Konzervató ria v Bratisla ve
(CSSR). Frederik Anspach, čes t ný pro·
!esor krá fovského konzorvatót·iu v Bru·
sell a proresot· SlobodneJ univerzity v
LUtychu ( Bolg tcko). Silvu no de Francesco, IH'Ofesor konzervatória v Tur!ne. r ia·
dttcr SJ>Oiku Musica viva (Taliansko ),
Tom Hammond, proCesor k rá l ovs kel h u·
dobne t Akadémie v Lond9ne, umc ieckf
porad ca v Opere Sa dler's Wells (Ang lie·
ko 1. Helmut Li ps, profeso r HudobneJ
školy v Stuttgarte ( S R), Michel Leduc,
rladtter opory v Avignone, predl.eda snemovne rladltclov, Michel Plasson, riad i·
tel divad la Capltolc, Xavi er Sarradetová,
mu.: t ko l og l čka.
tec hnická 11 • umelecká
poradkyita Mcdzlnlírodnoj spevácke J sú·
fa!o v Toulouse.
Prvé kolo bolo bez pr!tomnostl publl·
ka . Do d alsleho kol a mohol postu ptf
ten ú č a s t n!k s ll ťažo, ktorý dosiahol v pr.
vom kole na Jmene J 10 bod ov. Z 31 sú·
fatloctch preslo 18 kand idáto v, ktorým
porota u rč il a dve ďa l Sie č ls l a z Ich pro.
gramu pre druhé kolo, k torli bolo už za
iíča stt p oslu c há čov. K osemnás tim ka n·

d ldátom prvého kola pribudlo ešte dal·
š fch sedem prlhlásen9ch spevákov, kto·
rl už predt9m z!ska ll pr vú, alebo druhú
cenu na n iektoreJ medzinárodneJ s úť a ži
a nemuseli sa zú častni( prvého kola. Po·
tlesk publika bo l zakázan9, alo pri uvil·
dzanl porladalella už. oznllm lll mená l
kra1tnu, z ktoreJ spevák pochudza. Do
posledného ko la postú t>ilo celkom 12
kandidátov: každý z nich predn iesol po·
rotou urče nu pteseit (so sprievodom kid :
vlra) a tednu áriu (so s prievodom or·
chestra divadla Cnt>ll ole, pod vede n!m
Henriho Gatolaa ). U žens kých hlasov sa
konš tatovala s labs la úrovcit o por ota
uva žovala , čl ud e li ť lH'VU cenu. Hlaso·
v11n!m č l e nov poroty sa rozhod lo. že pr.
vá cena bude udelená. Zfs kula Ju no fskll
s pe vá č: ka Boi ena Ponynská (vcfkf d ra·
matlc k9 soprllu). D1·u hO cenu prizna la
porota s ovietskeJ ka ndidá tke Lesii Na·
konečnej (dramati cký soprán l a tL·etiu
cenu Bulharka Krlat!ne Ha dlevovej (ly·
r lc ko· mladodt·omatlc k9 s oprlin ). Mužské
hlasy boli na v ysokeJ úrovni. Zvlá š ť ob·
dtvuhodná bola hlasová kvalita soviet·
ske J š ko ly - s absolutnym v!ťazs tvom
prv9ch troch miest. Prvú cenu z!s ka l
Peter Glubokyj ( bas) , druhú Gennadij
PiňaJin (bas) 11 tl"e tlu Roman Mahlborok
(barytón) . Celkové vrtazstvo patrilo te·
da s pevákom zo socla llstlck9ch š tá tov.
Nadpi s hodnotiaceho č lánku francúzsko.
ho ča s opi s u La Dé pdche znel: ,.Tr lomph e
des volx sloves au concours lnte rnallo·
naJ d o chant du Ca plto tc (Triumf slo·
vans k9ch hlasov .. . ). Skoda. že od nl! s
z Ces koslovenska ne bol na su(ožl v tom·
to jubile JnOm roč n ! ku žl uden kand!·
dá t . . .
MARIA MEDVECKÁ

Reprezentoval na Kube
MladO slovenský klavirista PAVOL KO·
VAC absolvoval na pozvanie agentfíry
Conseto Naci onal de Cultur a z Havany
v rdmct osldv Cesk osl ovensko·kubdnskeho
prt atel stva v dtloch 21. fúla - 11. au·
gusta t. r. umeleckd turnd na Kube. U!
24. fúla t . r . mal polorecltdl s priamym
televlznym prenosom a o 4 dni neskôr
pod taktovkou dirigenta Ducesnello s t e·
lesom .,Or queMa Slnfdnlca Nacldnal•
stvdrnll v llavane sd/ov!} par t l na Kube
velmi populdmelw Catkovskdllo l . kla·
vímehu koncertu b mol . Okrem tol1o vys·
túpll s cel ovcl!urnym l recitd/mi v mos·
tdch: ľn n lc/rul, Sagua a na zdver turnl1
v llmwne. Proqramoval Baclwv Talla11·
sk·y 1..-ollccr l , Beethovenovu Sondlll F dur
op. 54. Catkov.•kl111o Dumku, Smetanovu
kollf , rtnu etudu Na morskom brcllu, l· u
rlallla z Ce~kycll tancov a Llsztovu Po·
londzu E dur. Zo sl ovensket klavfm e/
tvor by zarcwll Kovdl! I V. a V. l!asf Su·
chOI)OVIfrh MPtamorfóz. O tello vy stfí
penta. kl or P sa podla tamo /Sleho zvyku
vy~ll!lll/11 /Jflflnl l/111 rozhla~ovtí m preno
soNI, bol zo ~ tr un y kubclll~keflo obecen-

stva velkg zdutem. Na symfonickom k on·
certe v Havane bolo vo velkef, típlne
vypredanet koncert nef s/ent prllomn.!Jch
vy!ie 2000 divdkov.
Dtvdcl prlfall Kovdčovo umenie so sr·
dečným t sympatiami a vyt vor ili tn!ipiru·
ftícu, podnetntí, ol!akdvantm nabttfí atmosf~ru, v k toref sa mu dobr e tvorilo.
Mimo Havany býva zvykom usporadúval
koncer tnd podufatla vo velkých ste11aclt
mestských blbl/otdk. Po odznent vý konu
mu obecenstvo 11eúovolLlo odlsl, obsttí·
pilo ho a srdel!ne gr atulovalo.
Po :.ymf untckom koncerte 28. fúl a t. r.
s dtrlgent om a so ~ o vtet skym IIU!>lbt om
v. lllalllllllom l zá.,lllpcmnt t amot!ief agen·
tliry zli l!a~ lltll sa Kovdl! na prlatet~·kom
po:.eclenl, kcla sa prefelLndva/1 tlotPraj!.te
vysl edky a hovoril o o perspeA:tw aclt ďal ·
stcl1 kontaktov 1111 lluclobnom ascku mec/zl
CSSR a Kubou. P. K ovdč absol voval at
Interview v kubdnsk om r ozhlase, kde zoc/
povedal na r ad otdzok o stave a pen
pektfvach mlade / sl ovenske/ Interpreta/!
net gener dc/1 , o svotom reper todrt z tvor
bJI sloven:.kýclt autoro11.
- žk -

JIJBILEIJJI DITY GAB.A.I'OW:&I
Ne prelome Ha6ny a dlvadelnfcb
prAzd.nln oslAvlla avoje leefdeslaUny bf·
va l4 poprednA sólistka or>try Slovénského národného divadla mezosopranlstka
DITA OABAJOVA. Jublluttlca ume)kyňa
zasvlltlla viac ne! tridsať rokov sloven·
skal opere a v Istom obdob( sa v9razne
s po lupodlelala na tel tvortv9ch vHaz·
stvách. AJ Oabajov' patr( k !takom l)ro!.
Egema z bratislavs keJ Hudobnet 1 dre·
mallckeJ akadémie, ktord abeolvovala v
r oku 1937 - o rok neskllr debutuje v
opere SND ako orsa z Catkovakébo Eu·
gena Onegina. Zač!na drobnfml tlloha·
ml a e pizódkami - v mezosopránovom
odbore viedli ešte pr!m akOeené spevae.
k y Peršlová a Evertova, slll!lsne zečfnala
at Janka Oabčová - no č:oskoro prl·
chádza jú aJ velké partie. U! v posled·
n9ch votnov9ch sezónach, ale natml po
roku 1945 stáva sa Oabatova prvou m&zosoprants tkou opery SND a dr!f •• na
tomto poste dobrých dHat sez6n. Sfrku
tel repertoáru dokumentuje DvofAkova
K' ča, postavy z opier ruskfcb kl•lko•
(Konl!akDYna, Marfu M..UU.•, niYrl•
ja zo Soroč lnského jarmoku. h'tllu l

p6fb}, Marta 1 Nf!kly a verdlovsk•
roaporn6
dramatické charaktery
A. . .ria a prlnctzna Bboll. Ro ky vytvá·
ra popultrnu Caraea a v oblas tl ! raneúzskel klasiky nachtctza a t azda svoJa
na jobltlbenetllu postavu - Dalclneu z
Massenetovho Dona Quijota, par tnerku
legendárneho Arnolda Flogla v titulne j
Olohe. Zdlalattlc Qdel kafdého mezosop·
rAnu vytvtra popri t9chto exponovan9cb
hrdtnk4ch rad charakterov9ch postáv a
tlatlrok - popredné miesto v Ich arze·
nAil zauJ(maJO úlohy z diel pOvodne!
tvorby (Zaii!U!ka v prve J Krllti'l ave, Pa·
IIIJJayod, BctekDYod, zlodeJka v cl k ke·
rovsk9ch premiérach ). Dáva Im pe ča f
evotal umeleckeJ osobnosti l potom. ked
u! velké party preptlšfa mlad§fm. A ked
bez velkej pompy z divadla pred pá r
rokmi od chádzala, mofno sma sl anl ne•
u.edomlll, !e dosky rep rezentač neJ scé·
ny Optllfa mezosopranlstka, k toré mno·
a v9znamných svetov9ch postáv svo J·
ho Odboru vlastne prva za pfsala do an4·
lo'f elovenského vokálneho umenia.
-bo.

b•

Plodné po /storočie
Dlfa 31. ftlla t. r . sa
zvolenskoslatinskO
r oddk VLADIMIR SLUfKA
svofho okrtlhleho vfjr o·
čta. Pri tetto prflefltostl
nemožno obtsl bez po·
v§tmnutta a aspoff k rdt·
kef r ekapituldcle plod·
ných 50 r ok ov prdce to·
hoto zndmeho dirigenta,
sldadatera a hudob n~ho
redaktora.
Pochddza z kantor sko·
ui'/telskef r odiny, ktord
vytvorila pr oll predpokl a·
dy teho hudobndho elle·
nia. Pri Jttldlu na Ul!ltel·
skef akaddm ll v Banske/
Bystric! dskal strednl1
hudobnl vzdelanie, dopi·
nenl §túdlom ,,regensclto·
na bratlslallskom
r ov•
Konzervatór i u.
Vysoko·
§kolsktl k vallftkdclu na·
dobudol na VSMU v Bra·
t lsl ave pod vedentm pro·
fesor a Strel ca a prof . dr.
Haluzlcklho. Do veretnl·
ho hudobndho !Ivota vstu·
pufe h neď po prEchode do
Bratisl avy fíčln kovan t m v
zbore konzervatória, v
!.úl:nlcl, založením zboru
flinoi>lk. Od r oku 1956 uf!
ako v elg umelec uledol
zbor
sfíboru
spevdcky
TECHNIK SVST v Bratl·
sl ave, nos/tela vyzname·
nan/a
,,Za vynlkaftícu
prdcu•. Tu s kolek tlvom
vysok o§koldkov doslallol
mnof stvo významných ús·
pechov - vttazstvd ak o
na domdctch festival och
a sfítažlach {tíst r ednl k o·
l o stí(afe umelecke / tvo·

dom

r tvostt mUfdefe, Strlebol'•
nd l!}ra, ZlatU v11niec, eli·
l oslovenskf sldvnostt zbo·
r ovdho spevu, sfí(afe u·
melllckef tvorivosti vyso·
k o§koldkov atd.}, tak l v
zahranll!t {medzlndrodn~
trofete :zo sfífa!l v Gorf·
zit - Taliansko, Llangol ·
llln Velkd Brltdnla,
1rsko, lauredt·
Cork stvo festivalov v Rume Juhosldllla, Neustadt NSR}.
Za činnos( v spevdc·
k om zbore TECHNIK bol
mnohokrdt vy znamenaný
diplomami, čestnými uz·
nantaml, a cenami ted·
nak odbornOm/ hudobnO·
mt kruhmi {ZSS, Osveta·
vý fístav v Bratisl ave, stl·
fafn~ a festivalov~ po·
r oty J, tednak politick ými
a spol očensk!}mt orgd nml
[ SOV CSM, MsNV a MsV
KSS v Bratislave, SOR,
rektor, ZV ROH a CV
KSS SVST v Bratislave a
pod.}.
Vladlmtr Slufka patrt u
sfíčasnostl bezosparu me·
d z/ natlep§lch znal cov v.
oblasti sl ovenske/ rudovet
plesne, ku kloN/ mal od
mladosti vrQcny vzt ah.
Nie ndhodou prdv• slo·
venskou rudovou piesffou
ako vfikonng umelec-dtri ·
gent, al e t leJ ak o skla·
datel dosiahol doma t v
zal~ra n/N
nafv!}r aznef§le
tlspechy. Spomefíme l en
cenu Zvlt.zu sl ovenských
skl adaterov :za skladbu
" Suadobnd odobierka z

Aida a AfeHstofele
(Dok oncen lc zo f . atr.)
físt r edn6.. Svedkami spofahllvf ho ume·
l ecklho v!}konu sme boli v prl pade Ale·
xandrlny M t l l! e v o 11 ef, soflfskef Am·
ner/s, farebne p(Jsoblvef, kul tivovane/, no
v dramatickom v!}r aze dte nie dostato/!·
ne sllnef a azda prll!l nenlm momentdlnllf
lndlspozl cle zavdhafO.cet v okraJollých VJI·
sokých tónoch. Menil/ • xpreslvne, no spo·
l ahllvo zaspieval Amonasra Lafos Kónya
z Klute a /&ho menovec maďarský teno·
r lsta zndmycll k valil, Sdndor K 6 n y a,
hlasove Iba miestami, zato !ltý l om dô11er·
ne, pripomenul v!}kony, ktor 4 r oznlesll
jeho meno do sveta.
Novou tnscenáclou a zéfrovefí nathod·
notnetsou udalosfou l etnet Budapesti bol
Boli ov Me ft s t of e l e, dielo hlstor lc·
kdl1o významu, u nds neprdvom dosl ob·
clttfdzanl. Boltova kocepcta te považova·
nd viac za oratorldl nu, kde tednotllvl
postavy sa stdvaftí viac symbolmi, nosi ·
ter mt tdel, ne! skut očnQmi ludml. Azda
koncert nd produkcia zvýraztrute tieto črty
Mefistofela, diela, v k torom autor skve·
lou Invenciou ztednocut• prvky lbagne·
rovskef hudobnlf drdmv • verdlovtlcel

Oravy•, udelllntl na PRIX
BRATISLAV A 1970, vlace·
r~ ceny na zahranti!nOch
pódldch prdve :za pred·
nes ndrodn!}ch f olklór·
nych zborovQch skladieb.
Velmi mu vždy l ežala
na srdci otdzka tvorby,
tnterpretdcte, §lr enla a
propagdcte stll!asnef slovenske/ zborovet t vorby,
progresu v tel vovott, o
čom s vedčt t teho tlzka
spoluprdca s mnohgml
popredn!}ml slovensk Qmt
hudobnQml skladatefml.
Ocenenie t!}chto sndh sa
dostal o Vladtmtr ovt Sl uf·
kov/ :zo strany skladatel ov v podobe vlacerfjch
skl adieb komponovan!ír h
pr iamo pre teho zbor . Zo
strany hudobn!}ch odbor·
nfk ov to bol o udelenie
netednet ceny za natlep·
§tu lnt erpretdctu stíl!asnef
slovenske/ zborovet tvor·
~y. Ocenenie jeho lw ollt
v obl asti interpretdcle
sl ovenske/ zborovet kul·
t fír y v zahran lč1 mofno
mer al desiatkami skla·
dleb nahranOch prll roz·
hlas a televl zlu v Tuho·
~ldv/1 , v Anglicku, v NSR,
' Maďarsku, v Trsku, 11
ľullan ~ ku a Inde.
Hudbd fi " vJ&k r'rietfn
teho kontl!k om ale l pro·
I esiou. DIM r oky pósobt
v Cs. r ozhlase v Bratl·
slave ako vedtíci redaktor l udovet hudby a tak
tel1o vysok ohodnotnd tvo·
r lvd lwdobnorlldaktorskd
prdca nacltddza uplatne·
nie medzi naf§lr§lmt urs·
tvantl posluchd~oll.
(a p}

spevnosti, no favtskovd podoba Andrdsa
M l k ó a v Budape!iti, suotou !Ivou r el!ou
vyvracia akdkolvek pochybnosti o tavls·
k ovom opod~ t atnent opery.
Opil! sa zaskvelo G a r de l l/ll o hu·
dobn4 nagtudovanle. VIac ne! v Alde mal
možnost uvolnlt svot tufn!} tem perament,
pričom mollutnO apardt drfal v pevný ch
rukdch. Rozozvučal naJ§lr! tu paletu farieb
c dynamtckQch dtmenztl, no vf dy bol
or chester 11 slu!b6ch spevdka. Spomenfít
treba choreografiu 1. Bc k a, vgpravu G.
F o r r a t h o a kost!}my T. M dr k a.
Protagonistom predstavenia, btírllvo pozdravovaným obecenstvom t účtnkutact mt
bol sovietsky basista NBST ERBNKO.Jeho
of•dinell hlasovf k vality stl bratlsl avskl1·
mu obecenst11u zndme t koncer tu Vef ·
kdho dllladla, dottat treba sndct l en t o,
f e Nesterenko t• r ovnako skvelý m her·
com a feho k omplexnd vytvor enie posto·
vy môte std.t za vzor. Dal!Jou skutočne
festi val ovou kr edctou bola Margarlta v
padant Marte Ch ta r o ve f, spevdl!ky
s tasným mladodramallckgm soprdnom.
Vo Vlfplt.tom pan• Fausta sa predstavil
vc•lku Qt,.ln• Mtohele M o le s e z New
Yol'k Cltlf o,.1'1/. o men!ef role sa zab·
11111a ••at•r Hor u t1 th o v d.
·pg·

v 15. lllale Hudobalbo llnta aa l . ..,... - ... ..... Ylaou - dollo ku zA·
mene meaa autora raabaru akledQ L ...._..,. - c...a ku netlu. Autorom
lt6dle le IGOR PODIACitf.
-R-

Str ninlkil kedysi ftiJDI JO·
Yedal : ,. ... I ves sa pustil do
torty prv. ne~ kpmu kQlve k. Iné·
mu napa dlo sadnt1f. si k stolu".
Naouj, ., jeho hudbe nl aii·
deme Yietky prvky, peatovanli
neskôr ríbnymi
európskymi
avantgardnými skupinami, kto·
rfm sa ani nesnlvalp. že by tch
" 1 hudDbne konzervathnel A me·
rike mohol nie kto pre4behnú(
Yo vynachádza vosti a Y expe·
rime nt61nyc h
' praktikách.
Emanc ip6.;ia. disonancia . poly·
tona liz mu,s, .polvr.ytmla a polv·
metrio, agogické lwmhinácie v tom predbehol súčas n lkov o
pol stor9čio. V je ho skladbách ·
Yystupuje celt arzenál novove·
ku spolu s tradi č ný m s pc1sobom
formovania • zv u kove i matérie,
r iadenf skladatefom - esteti·
kom Y pod11tate romantickým. ,.
Vytvára laké oblfivuhodnjlj a ·
n ičomu ne podobné diP.Ia. že ~a '
č lovek volky nevolky pýta na
Jeb .~tenézu a hfadá anlicedéo· 1 •
tv nielen v n;~ e ntalite sa,mébo
lvesa. ale aj v kultítrnom pro·
s(redl, ktoré ho s ľ ormov111o .
PRAMENE TYPICKt HO

)'
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Podla C. G. Junga to. č o le
ty pické pre Am er ič anov [l de o
USA l. čo sa pre javu Je v Ich
mt·avoc h alebo v c haraktere.
pochádza z dvoch pt·amet1ov: z
černo s ského pochádza Ich ml·
nlmálna túžba po lnlfmnostl.
záluba v kolektfvnom živote a
exuberan cla prázdneho verba·
lizmu,
z
Indiánskeho zasa
schopnost skoncentrovať sa na
určit~ cter a vvtrvalost pri te·
11 0 re a llzáctl. A1 keď nad t~·
milo všeobec nými zn11kml a ic h
provenlenclou pril:múrlme oko.
predsa Jen nejed nu z uvede·
ných vlas tnosti môž me vvba·
dat v Jvesovom živote a diele.
no v niJakom pripacle nevvčer·
páva jíl Jeho osobnost. Zrejme
le 1>rlčina v tom. že Jung s a
zamVšla nad tým, čo Američa
na odlišu je od Európana - a
nie nad tým, čo Ich spája. Ho·
vorf Iba, že Američan .. to
je
Európan
s černošskými
mravmi a dušou Indiána" . Za·
tla l táto .. európskosť". ktorá le
nemeneJ podstatn~m činttelom
v tvorbe Američana. tiež mal&
s voju
špecHtčnost.
pre tože
,.preštepená" na amerlckt1 pO·
du prechádzala rôznymi transmutáciami, ktm Integrovaná s
Inými čl n!tefm i . vytvorilo napokon to. čo pokladáme za tv·
plcké pre americkú kultOru. Za
kolfsku jel .,európs kosti" sa
prá vom pokladá Nové Anglie·
ko. pOffi('H'ne malá oblast zahr·
ňu fú ca štáty New Hampshire
a Massachussets [kam prišli z
Anglicka prv! osadnfcl v ro·
ku 1620 na legendárnej lodi
,.Mayflower" )
a Connecticut
{Harttord 1 - o n i ečo prv ko·
l onlzovaný emigrantmi. hlavoe
holandskými.
Teda
kultCirnu
tvár Nového Anglicka vvtvor111
dva pr6dy: 1. Idealistický a sú·
časne estetick~. ktor~ vvráo;tol
z angli c kého purttanlzmu. opleral(lceho sa - ako vieme do značneJ miery o Kolvlnovu
asketickú náuku; 2, Pl't1cl zclra·
vého rozumu a reallstlcký.}to.
rý vznikol z .. vankelzmu . Z
prvého vyplývali v polovici 19
storočia romantické literárno·
reformátorské
tendencie.
7
druhéh o medláforsk~ pragma·
t izmus. Pečat. akú Nové An
glicko týmto súborom zásad ·
ných tendencii vtlačilo celému
americkému Intelektu a kultt'l·
re. spolu s už spomfn 11 nýml čl ·
n itP.1mi
charakterlz ovan~m l

·r ,
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fotografia Charlesa lvesa z roleu 1910.

fungom. badať at v živote 8
tvorbe Charlesa lvesa. tým viac,
že sa narodil a vyrástol v No·
vom Anglicku a tam al vyštu·
doval.
DOMACI VPLYV
Otec George, ktorého do ta·
lov hudby zasvllcovali rôzni
náhodnf u č itelia. viP.dol v Dan.
bury dychovku, ktorá mala
dobrý chýr a radi tu volali na
rôzne prlležitost l. \lia l nesporne zmvsel pre hu dbu . čo mu
umož nilo už v 17 t•okoch sta t
sa ~Mom orc hAs trn f. brigády
tažkP.ho deios ii'P.lPrtva v Con·
ner tlrute a blvsnítf sa v serf'!s·
net vojne. No okrem zmvslu
pre hudbu zdedil po otcovi eš te
jednu. nemene l dôiP.žitú vlast·
nos t: rád experimentoval, a to
nielen s rôznymi hudobnými
n ástroJmi. ale aj s tónmi.
,.Môj otec," pfše Charles,
,.obruboval lllvrťtóny, a tak sa
du.tal dopredu . Zostrojil pri·
stroJ na napfnanie 24. alebo
Ylac strin. Hral ~tvrflónovli
melódie a nútil rod inu splevat.
O nie č o nesknrllle expe rime nlo·
Yll 1 pohármi a zvončekmi ...
Mal, ako sa vraví .,absolútny
sluch", ale zdalo sa, že to ho
z nepokojuje - akoby sa citil
zahanbený. "Vlletko te relatlv·
ne ". vrave l. ., Absoltitnv môže
byt iba hlupák, alebo daň ."
Mladého Charlieho teda od
najranefšieho detstva obklopoval svet zvukov a osvojoval sl
pravidlá
Ich
organizovania.
pr i čom
ešte nebol zaťažený
doktrrnaml. V 11 rokoch začal
systematicky hrať na organe.
v 13 už poriada! recilálv a v
nedelu hral v baptistickom kos·
tole v Danburv. ako nufmiRdš l
organis ta v štáte. Vtedv už po.
znal všetky dostupné nástrote.
vedel komponovať a upravovať
hudbu pre hudobné teiP.sá. pri·
čo m mu otec poktar žil . mohol
byt na dobreJ pomorl, hoct sám
nebol s'kladaterom. On pre·
svedčil svna o nutnosti vážne
sa venovať štúdiu hudby. Toto
štiÍdlum absolvoval mladý Ives
v rokoch 1894-1898 na Yalskel
unlverzitP. pod vedenfm H. Parkera a H. R. Shelleva a hru na
organe pod vedenfm O. Bucka.
/\však ani akademlrké zásadv
komponovania, ktoré mu všte·

povall, ani od začiatku vyko·
návaná funkcia organistu v
Centre Chu rch - v štvrti Green,
nedokázali stlmtt v Ivesovl bul·
nú zvukovO fantáz iu a zmysel
pre nezávis lost. ktorý mu všte·
pil otec. NezAblidlll ani na le·
ho s lová, žo zamestnan ie. kto·
ré vykonáva. le .. nepraktické"
a krátko po skončenf št(ldla
poobzeral sa po rôznych mies·
tach. ktoré by mu mohli zabezpečit exis tenciu. Napokon za·
kotvil ako llradnlk v newyor·
skej
polsfovacel spoločnosti.
Malo to vážne následky v te·
ho živote ktorý sa od tých
čias
uberal dvoma cestami:
.,poisťovacou " na ktot·e t po 8
r okoch práce v r. 1907 založil
spolu s f, Mvrickom vlastn(\ PO·
lsťovaclu agentCi ru a druhou hudobnou r robil naďale ) run k·
eiu organistu a v pr!pade po·
trebv a1 zbormajstra. Ibaže v
presbvterlánskvch kostoloch a predovšetkým venoval každ O
voľnú
ohvrru kompono vaniu).
Tieto napohfad protikladné cesty sa v Ivesovej fllozofl1 vzátomne dopl1~all. venoval sa tm
rovnakým dielom a do každel
z nich vkladal maximum Clsl·
lia.
P LN OSŤ

ZIVOTA

Pravda. skeptik by mohol povedat, že tba prvá ces ta mu
priniesla úspech v podo be vr. T·
kého matetku a (!plne j mate·
r lálnet nezáv islosti. zatiaľ čo
na druhe ! reste sa do č k a l sklamania, pt·eto,.e za životn zos·
tal takm e r ne z nlímv . Takému·
to názoru protlre č l sku toč nos t,
že obdobie lvesovef n il !v H čllet
skladateľskeJ aktlvltv te <;(!bež·
né s obdoblm zvýšP.n el .. llOi s ťo
vac ej" č inn os ti. Ke d v r oku
1918 srdcová choro ba a n ~skor
š ie cukrovkil oslabili tr ho ži·
votnú enP.r,l!iu a napokon ho
prinútil i vvst(lpl t z po l sťovA·
cet spoločno sti . zavesil na kll·
nec al svoJu skladatefsk(l ka·
rl éru. Obe tieto zames tna nl a
tvorili nerozlučný celok v te·
ho osobnosti, čo vyJadril nanaplrlá rnefšle takto:
.. Poznal som plnosf života.
Tkanivo e xiste ncie sa snu je
celkom s amo. Um e nie sa nedá
tvoriť v kút e a na zdávať sa. že
bude živé. pra vdivé a obsažné.
Nemôže byt ni č hlbkové ho ak
ide o pravé umenie (substan·
lial). Vychádza so srdca, mvi ·
lianok naň a teho tok u. Mola
práca nad hudobn ~ml d ielam i
mi pomä hala v práci ., podn i·
ku a práca v podniku pomá·
hala mojef hudbe." Táto tvptC·
kv a merická zl iatina Idealizmu
o; pragmatizmom ie charakte·
r isttckou črtou tak mentalitY.
ako al estetiky a hudby Char·
lesa Ivesa . POvod teho Idealizmu nie le tA:lko ná tsf v listoch
Emmersona a Thoreaua. pretože boli predmetom lvP.sových
rerlexll aspoň vtedy, keď skláten9' chorobou na JOžko o!sal svoJe dnes už slávne Ese·
le pred soná tou. Naproti tomu
- oragmatlckému postoju ho
n aučil sám život. americké oro
stredle. postupný zánik ideálov
l!berálnet demokracie a tel tn·
štltúclf degenerovaných brtdálnou spoločenskou a politickou
skutočnos ť ou. lves veril v pri-

rodzent1 dobrotu . o~Jr1ememé·
ho" človeka a vo .. vllčš l nu" pospolltých ludi ako v oádef na
morálnu obrodu ľudstva.
VPLYV FILOZOFIE
NA OSOBNOSŤ
Keby sl každý postavll za
ciel dosiahnuC duchovnú doko·
nalost, namiesto toho, aby s a
nahái1al za matertálnvmt ziskaml. stal by sa spoločenský pokrok
skutočnosťou.
Thoreau
mal pravdu. ked vrave l, že Jednou z prfčln demoralizácie
.,dobr oty, vrpdenej fuďom ", te
vlastn!ctvo a o právnene sa do·
máhal ..straté~ie obmedz eného
práva na osobné vlastnlctvo".
Zdieľal
Thoreauov názor. že
.,lichý vplyv prlkladn jedného
stato č ného života dal spolo č·
nosti v iac dobra ako vietky
návrhy". Obdivoval tiež nekompromtsnost. s akou sa tento
velký americký Indivi dualista
odvrátil od majetkom skorum .
povanei spo lo čnosti a ž1l vo
svotel pustovnt uprostred le·
sov. ..viedol tvrdý, spar(anskf
!.!ivot a vykorenil z neho vietko, čo nie ie životom ". !ves
možno vo svoJej negácii spo·
ločen s ket
realltv a štátnvch
ustanovizn! nezaš iel tak ďale·
ko ako Thoreau. ale prfklad a
náuka tohto transcedentallstu
podnecoval! jeho rantázlu a za.
nechali trvalú stopu tak na
l vesovom živote ako at na le·
ho hudbe. Po ukončen! svo tet
dvofllej tvorive! Práce. ktorá
mu zabezpečila materiálnu nP.·
závislost a slávu. akCt vonkon·
com nečakal, odtrhol sa od
prlaterov a Tudf. uzavrel sa ~o
ženou v malom newyorskom
dornčr.ku. .. Nie vždy," v ra·
vel - .. sa najle pš ie ~ lje pre
spol,?č no sl' . i ijú c s o soolo č n us·
ťou . A v teho prfsne dodržiavanej
zásade
obmedzovan ia
svo f[ch v~Tk9'ch prllmov spolu·
ma ll tMa potsfovacet spoločnos·
ti na sumy potrebné na vvdr·
žtavanle rod iny a od r. 1927 na
financovanie hudoboých publi·
káctf Iných skladaterov 8 založenie [spolu s FT. Cowellom]
družstva New Music Society.
zreteľne zaznieva ohlas Thoreauových mvšllenok. Vzdal mu
dvoJnásobný hold: hudobný. vo
fináloveJ štvrte! časti monu·
mentáln e j Il. sonátv pre klavfr
a literárny v 5. kapttole
Ese jf pre d sonátou.
SKLADBY DO ZÁSUVKY
I ves, ako ktosi správne , poznamenal, plsa l hudbu do zá.
suvky". Bolo mu (tpln~· laho·
statné. l!o sa s ňou stane, nik·
dy sa neuchádzal o uvedP.niP
svoflch skladieb a
vydantP
Zbierky 114 pies n! vlastným ná ·
kladom v roku 1922 treba PO·
klada( skOr za Resto uzatvára·
lúce lstt1, prei~ho mimoriadne
významnt1 kapitolu jeho života.
než tfUbu zvečnlt svote dielo
A aby uspokolil tých. čo boli
ochotnf obviniť ho z návratu k
h~v11l~m .. čudár.tvam"
tvrdli·
. NP.n ii D f~AI som žiadnu z bierku
piesnll Jednod ucho som •v·
prázdnil pfsar.f still ". Co ostat·
ne nPbola pravdA. pretože vera
Piesn! bolo 1lplne nových . No

tvorivá žila bo u! zretme optl!·
taJa. Ked bo v tridsiatych

ro:

koch Qzky okruh hudobn!ko•
začal .. ob javovať" a začal. q~
neho mámi t rôzne not v a oa rtitúrv. nevedel sa vynačudoval.
že to. čo oo sám pokla'dal u!
za dávnu rn.tnu1ost. stalo sa odrazu predmetom záuJmu. Podla
N. Slontmského. Iba dva ro1.v
!ia dal prehovortt. abv sa zil·
čac;tnil na koncr.rtoch . kdP <s
uvádzali teho d iela. Ostatne.
lnterorP.tovlll! sa stále tle 1~1 •
skladby, preňho vOhec nie re·
nrezent a trv ne a tP. ho s~l~dbV
Síl uvádzal i' Pl'P.Važne na f0Z·
nvr.h hudohnýrh prehllll(lka~ h
amP.rjcket hudbv. al to v tA·
kých časových odstupoch. f i
l vos až do druhe! svetoveJ \!Ol·
nv zostal rai pre a merickO vereJnost. nehovoriac o éuróo·
!lke11 neznámy. Vtlčšf záuJem o
leho hudbu sa začlna Pté iavo·
vat v roku 1947, ked mu pri·
znali Pulttzerovu cenu za . Ili.
symfóniu. zl ož~nú r. 1904. Vv·
trhli 1u zo zabudnutia po 42
rokoch a priniesla natvvšslu
poctu skladatr.Tovl. Správu· o
,,úspectlll" prijal s tv.pickým
humorom. Keď mu odovzdávali
cenu, zašomral: ..Odmeoy ••
dobré pre malfc h chlapcov. 1
la som už troc ha podrástol".
Dnes. a1 ked nie celá, ne
každopádne vä č š i a čast lvesov·
ho dedičstva te už v USA taká známa, že sa o net možno
vvslovlf s čisteišhn svedomfm.
než pred 30 rokmi. Tvm viac
prekvapuJe
názor
Vir~il •
Thomsona z roku 1971: ..v Jloll·
state mal lves v hudbe - tak
ako v živote - dn tváre: nl
jedne j str ane tvár č loveka ili·
c be tných c ierov. smelého 1 orl·
~in á ln eho dal c ha , na druhei prostého va nkce h o. ktort sa
mlella do toh o, do l!o ho mn nii!
ftl e je."
GENIUS -

ALE BO TAL ENT?

Vo svoJe! podstate bol oriant>m dedi č om romantikov Ne·
zata JuJe ,.programový". ba do·
konca .. t·ea llstlcký" cha ra ki Pr
s vojeJ hudby . Stade sa ul1bo
o b JavuJú tie prekvapuJúce oo·
lvtonálne a oolvmetrické Ino·
vá cle. predbieha lú ce v ý vot v
hudbe o dobrých 10 rokov. lve5
sa za každ ú cenu sna~!J zepo·
lit do konvenčne! formv hud·
bv celé bohats tvo nekonve nč·
neJ hudobne! kultt1rv amP.rlckej s lei folklórnou rozmanl·
tosfou.
p iesi)Rmi,
pochodmi.
hvmnamt. tancam i a ood Po·
užfval na to rôzne prostriP.dk v
a technlkv. Preto niektoré IA·
ho di e la prlpomfna1ú skOr koláže. než .. skladbv" v klaslc·
kom slova zm'Vsle. Za to. že tu
neraz susedi krása s trlvlálnoc;.
tou, treba vlnlf skOr epochu .
ako lvesa. ktorý - ako kažM
ambtctóznP. jš! umelec. snažlarl
sa o autentl.čnost márne hfadal
harmóniu medzi t•ozzCirP.aýml
živlami. Náde!e sa rozsýpali
Jedna po druhe!. Nový svet s4
už nedal uzavriP.t do lnte)lro·
vaných umP.IP.r.kýc h diel. .. Obsah" bol rozhodna ..vvššou A
ciOiežltefšou hodnotou". !baž'e
!ves pre ňu nemohol náJsť zod·
Povedalúcu formu.
Na záver našet úvahy treb11.
sl položtt otázku: bol Ives ~é·
nlom, a lebo Iba talentom? NA
tllto otázku niektor! mafiÍ od·
oove ď , lnf ešte vvčkávatú Au·
tor tohto článku oatrf k tvm
1 ruhl1m.
(Preklad z Ru cbu muzyca·
nebo - mál 1974: H. t .J

