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štátna cena SSR
pre operu·

.,
Opera DJGT v Ba11.~kej Bystr1ci Ul!ledl a na počest 30. VJÍ·'CČW
SNP celo§tiítnu prem1éru opery Hájmko va žena od T Andra§o· .
vana (o insce11ácu píšeme vo vnútn čí~la). Titulné postavy llo•ty ,
Michala a Artuša stvárnili: Jarm1la Vašlcová, Frarltisek Caban,
a Já11 Zemko.
Snlmky: K. Mildó§l

15 rokov opery DJGT

Y

Predsednlctvo Slovenske! nirodnet
rady n a návrh vlády SSR udelilo SttH
nu cen u Slovenskej socialisticke j re
publiky viacerým kolektlvom. umelec·
kým pracovnlkom. Okrem iných toto
vysoké litátne vyznamenanie dostal
sllbor opery SND za Inscenáciu )ll
náčkovet opery Vec • Ma kl'Opulus a
Ctkl(erovho
hudob,no·dramatlckéhu
d1P.I<t llt''l ,o láske a smt·tl.
,
'státge ceny SSR , opovr:dal, d/la 26
augusta t. r. ~ l en Prédsednfctva Ov
KSS, 11redseda . Sľ)I R Ondrej KloJ<oč , •
za prltomnosll ~ Jenov Predsodnlctvu
OV KS~ - prvého ' tajomnlka OVl<SS
Jozefa Lanárte a predsedu vlády SSR
Petra Colotku. Prltomnf boli ďalci
~ lenovia Prcdsednlctva ÚV KSS
podpredseda SNR Herbert Ourkovi č
tajomnfk OV KSS Ľudovlt Pezlá r a
minister kullllry SSR Miroslav Válek
Slávnostnf a kt odovzdávania i tátnyt:h
cien bol vo Federálnej s ieni Bratl
s lavského hradu za prltomnostl ďal
IUcb pop redných predstavlterov stra
ny, vlády a slovenskej kultúry.
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Banskej Bystrici
' L

Na sklonku roku 1959 tlšlel sa
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v Banskej Bystrici pracovný kolektlv buducej spevohry. · Tvorili ho umelci
z rôznych .,kutov" našej vlasti. Ich usilie o položeme
základov hudobno-dramallckému umeniu v spomfnanom
meste vyvrcholilo premiérou oper·y jozefa Bohuslava
Fo01·stra EVA (23. januára 1960 ). dtelom, ktoré svojim
zameran!m l možnosťami vyhovovalo novovzn!knutému
subont. Umelecká úroveľl prvet premiéry bola kvalltn".
Vtedy vytvorené umelecké vedenie spevohry - Ing. JA~
TESAK, riaditel DJGT, FR. RELL, prvy umelecký veduct a sérdirlgent JÁN KENDE, ktorý operu Eva naštudo·
•al, pristupovali k práci so všetkou zodpovednosťou.
Ospesny začiatok otvoril cestu k ďalš!m titulom. Prvý
vvdaren9 krok jasne určil smerovanie práce súboru.
Prejavila sa v jednoznačnom pr!klone k opernému repcrtoaru. Potvrdila to najmä práca JOZEFA STENEKA,
ktorý vykonával v rokoch 1962-63 runkclu umeleckého
šeľa. zdôrazňu.úc repertoár, ktorý bol postavený na komorneJ opere klasickej a súčasnej, ako l za šéfovania
JÁNA VALACHA (1962·65), ktorý - pre stredosloven·
ského diváka
považoval za vyhovUJUCJ žáner roman·
ttcku operu.

...

V prvých

piatich ~okoch práce (1959-1964) naštudo·
val súbor spevohry nlekolko klúčovýcb · operných
diel, z ktorých sl vytvoril nielen základný umelecký
P.t'Ofll, ale aj ~kolu pre umeleckú prácu. Výber titulov
~ebol len záležitosťou dramaturga, ale dotváralo ho
celé umelecké vedenie spevohry. Od roku 1959 pracovala v subore Drahomfra Bargárová', absolventka Ja·
nál:kovet AMU v Brne, ktorá vo svo1om odbore - opernet réžii - spočiatku nedostala samostatné slovo. fa zisko fej práce bolo ViaC 1(0 funkCii dra~J!aturga, Čl
asrstenta réžie. V tomto obdobi často hosťujú v DJGT
t•e:l:lsérl z Iných operných scén. Dnes možno hovorU
o vydarených predstaveniach Preda ne L nevesty ( premiéra 8. 4. 1961) v réžii Kornela Hájka (Státne divadlo Ko·
šlce ], ktorý v nej " rozoh ral premyslenf kaleidoskop
hereckýclt akcii", Bizetova! Carmen. v réžii Václava
Vežn!ka ( j anáčkova opera Brno l. ktorá sa tešila vel kel
oblube u publika. K Vežnlkovým úspechom v Banske!
Bystrici treba rátat aj réžie opier Rigoletto, Figarova
svadba a Rusalka.
p o vydarených začiatkoch a dosiahnut! určitej progreslvnej úrovne v práci, siahlo umelecké vedenie
DJGT k p1·vému náročn ému tllulu súčasneJ slovenskeJ
hudobneJ tvorby. Bola to Suchotiova Krútňava, ktorá v
teame Inscenátorov (dirigent - Ján Valach, réžia Branislav Kriška a. h., výtvarnlk - Pavol Herchl, choreografia - Pavol Lukáč) dostala práve na bystrickeJ
scéne svoju pôvodnú podobu v závere deja. Avšak nie·
len tým sa zapťsala Inscenácia ako dramaturgicky hod notný čin. Bola to predovšetkým kvalita umeleckého poňatia, ktorého vrchol bol v symbióze názorov režiséra
a výtvaru!ka.
ruhomlrn Bargárová po prvých rokoch - viac organizačn vr. ll, ako umeleckých dostáva možnost samostatneJ réžie. Každý titul, ktorý naštudovala [Petrlk
a vlk od Prokofieva, Donizettiho Don Pasquale, Yerdlho
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Mdkarnf ples. Rossiniho Barbier. Menottiho Start panna a zlodej a iné l dostal svoju osobit u pečať. Neopakovala sa, vychádzala zo základneJ myšlienky diela, ktorO
determinovala ťahmi moderného ducha, akcentova la v~
raz a pohyb v prlsn1m súlllde s hudbou, či m mnoho·
krát dosiahla vtip a spád. Dbala na vkus a pôsobivost
diela. Zv!Ostnu pozorno'>( si z11slúži Verdiho Maskarný
ples a Donizettiho Don Pasqual e. Slllhla l k titulom
20. storočia, v ktorých zdorazilovalo predovšetkým etic·
ký zámer: Leoncavallo: Komedianti [žiarlivos(), C. Orff:
Múdra žena (dOvtlpJ. Jet pôsobenie v DJGT bolo cennou
samostatnou kapitolou v umeleckej práci sCiboru. Mala
na zretell l zájazdov!'! podmienky divadla. ktorým pri·
spôsoblla at koncepciu svojej práce (napríklad v Ros·
slniho Barbierovi vynechala dlhé recitatlvy, ktoré nahradila hovoreným s lovom - p1·e dejov~ spád a zrozu·
mitelnosť ),

R oky 1964·69 st1 poznačené mnohými kladmJ. TažJsko
práce sllboru zostáva naďalej v opernom žánri. do
vedenia sa dostali umelci. ktorf svojou Jasnou koncep·
ciou nadväzovali na vytvorené základy. Do súboru nastúpil .alm . Utl,l,e lepký šéf f\nton Bu,ran ovskf (1964). d l·
rlgent ,VojteJ;h Javora (1965). k režisérke Drahomire
Bargiirovej 1 pribudol' Koloman ' CiiUk [1965). ktor9 sa
striedal vo funkcii s umeleckým Séfom opery - až do
zakotvenia k re:l:JsérskP.mu pullu. Riadlterom divadla po
dr. Liborovi Pl evovi ( 1966-68) sa stal sólista opery SND
v Bratislave Já n Ha draba, nositer vyznamenania Za vynikajúcu prácu. Ako výtvarnlk pracuje l naďalej Pavol
Hercbl. Dramaturglr.ké plány ponúkli už náročnejšie
tituly. Okrem diel zo sveto vet tvorby (Pucciniho Madame Butte rfly, Verdiho Maškarný bál, Beethovenov Ft·
délio, Verdiho Trubadúr] stretneme sa tu už s viacerýml titulmi naše J 11 českej •Súčasnej tvorby. Je to predo·
všetkým Clkkerov Beg Bajazid, juro Jánošfk, Očenášov
balet Vrchárska Dleseň, Janáčkova Jel pastorkyňa (v ré·
žil l. HylaSa a. h.). Andrašovanov Velký bál - ako
opereta. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje uvedenie barokovej opery Erlndo r7. 3. 1969] bratislavského rodáka
f. S. Kussera v dokomponovanť Jaroslava Metera. ktorá
bola svetovou premiérou diela v dane! podobe.
s pevoherný sllbor uvádza každoročne tiež jeden titul
zábavného ch araktet·u. V tomto obdobf prihlasuje
sa o slovo novodoba forma - musica!. Z mnohých titulov sl dramaturgia vybrala MY FAIR LADY f premiéra
16. 5. 1969).

...

B ystrická scéna v tomto obdob! dvoch režisérov fDra
homfra Bargárová pOsobť od r. 1959 do 1969), kto
rých koncepčne odlišné pr!stupy dali lndlvlduálnú pe
čat len práci. Svor režisérskv nábot prejavll vo viacerých predstaveniach 1 Koloman Cilltk. K výrazným pre
miéram patrlla opera Juro JOnoš!k a Beethovenov FI
delio, kde podčiar kol Ideový rámec 111elen deja, ale l
hlavného h rdinu. Ako siAtemu reZisérovJ bystrickej spe·
vohry prlsll "pod ruku" žánrovo rôzne tituly. Znamenali

Dňa

23. 1. 1960 otvorila
spe voh r y Foersterova Evo.

činnoM

bansl.·o/JystrickeJ

Snímka: K. Miklóš(

Proknfrevov Príbeh ozajst ného človeka patn podne1
1t profilovým inscenáciám opery DJGT.
Snlmka: K. Miklósi

preň

súhru s celým domácim umeleckým prostredím,
poznanie možnostť technického vybavenia divadla. ako
at umelecke! výšky jednotllv~ch sólistov. Vytvoril sl režijný rukopis, ktorý rešpektuJe základné umelecké postuláty diela, sleduje akčnO ntt, z ktoreJ vychádzaJú osobitosti pre javu jednotlivých postáv. Prvé desaťročie práce operného súboru 1e pozoruhodné 1 tým, ze počet
premiér v tednei !>ezóne dosahoval číslo 6 (ntekedv 5).
čo vzhladom na množstvo umeleckých pracovnťkov
a prevádzkové priestory - je chvályhodné .
p>sledná päťročnica práce má ustálených 5 premiér
za sezónu. Popri Verdiho Rtgolettovi (premiéra 19. 6.
1970), Pucctnlho Bohéme f 30. lO. 1971). Dvorákovet opet'e Cert a Káča l 20. 10. 1973). stretneme sa tu s hudbou
20. storočia [B. Martinu: Dvakrát Alexander, S. Proko·
rtev: Pr!beh ozajstného človeka, znovu pt·emlére Suchoi'lovej Krútňavy Ki'lčkova opera Tučný pradeduško,
Nedbalov balet Z rozprávky do rozprávky ap.J,

...

(Pokra čovani e

na 7. str. l

Dvojrozhovor
Začiatkom

leta bol • Br atislne l . medzlnérodn f festival
detak6bo z boro•6ho apeYu. O. l. aa ho zllčastoll detskf zbor
Chan&aclera z Guenaaae (Francllzsko). ktor~ •ledol dirigent
Gilbert Steoger. V diloch H .-24. fllna l. r. sa zasa nálll z
'fýmenného dfazdu YO Fraoc6zsku detský spevácky zbor Zornička pri ODPM KG v Bratis lave. Nadviazal totiž dru žbu práYo s vyl le spomfnaoým f rancúzskym zborom. Pri tejto prlte! llostl prioálame rozho•or a Gilbertom Stengerom a s umeleckým vedllcim Zorničky Bohumilom Biča niHll . Jeden l druh ý hodnotia nofe hostovania a apomfnat6 na pekné zážitky.
Ph Stenger, zúčastnili ste u
medzinárodného rastlva lu de tsk6ho z borového spevu v Bratislave. Aký máte názor oa túto akciu?
-

rôznych kratfn stretntlt sa a
d orowmtet
pomocou hudby.
Pri tak9chto akciách sa odstratl uJu hranice a bariéry, ktoré
vytvorili dos peli. Pre deti vlast·
ne ani neex lstulli.

-

roč

Orovet1 zborov te, podftl
mOJ ho názoru, na Slovensku
ve lmi vys oká. Alo okrem vystOpe nla v BrAtislave s me eš te
n a v~ t fv l ll Ružomberok, Vysoké
Ta t ry, Zlltnu. Pie tony a dalš ie krásne mes tá Slovenska. Al
k e ď za 12 dnf nemožno dokonnle spozuoC kraHnu a Ich aby.
vaterov, preds a s me zlskall ce19 rad nezubudnuteln9ch dolmov a zá!ltkov.

l

Vo Fr11ncúzsku sme mali

3 koncerty. V prve! c'n!.tl

Ako ste sa dostali na testiYRI do Bratislavy ?

Ako hodnotlte úrovell l.
nika tohto podujatia ?

Pozvan lo spro~trcd kovo l
hlavns; Inšpektor hudobne! v9·
chovv Mosell s ke1 oblasti pán
Gocprert. s ktor9m som bol na
medzinárodnom
hudobnom
kon~~;res e vo Svatčla r sku. Na·
kaJka zbor Chan teclers patri
medzi na Jiepste v Ich oblasti
navrhol ml v~menu s našou
Kde Illiade ste vo Francdzak n
kencertovall a akf oblas mali
valie vystúpenia ?

Mysllm st, že te to výbor-

Radi by ste navlltfvill na u
vlas( at v buducnostl?
- Dlifam. že s me sa obecens tvu, natmll tomu mladému
páčili. An i nie tak tec hnic kou
vyspotos tou. ktorá le - v porovnani s ln9ml zbormi - na
s tredneJ urovni. ale spôs obom
s pe vu, ktor9 so odmuJe od tnterpretl!c lo s lovansk9ch zborov
Radi by smo poďakovali všAtk9m. ktor! s tol~9m nact!lonlm
aploudovall . Rodi by s me orf·
Sil znovu no nlrktor9 z budO·
cl rh ročnlk ov poduJatia Tršl
ma 1 to, že Chontec ters d'Guo.
nangc a Zorni č ka s a tu s poz nall, vzájomno ocen ili a nudvta
zoli osobné prtate rs tvá.

...

Profily mladých

Vojtech Kocián
patri k nalet nafmladlel spedckel generácii, na rozdiel od nej vlak ziska! u l al medzln6rodníí sk68enostl
pol!as viacerfch bo.ťouol • NSR, ., Rak6sku. v Juhos lhil, v Rumunsko , ale aj na scé ne p rabkébo Národ o6ho divadla. S611sta opery DJGT v Banskef Bystrici Vo(tecb Koc16n skončil noje •ysokoskolsk6 l tlídiá v roku 1987 u doc. CokoYef. Po absolutóriu pôsobil poldru ha sez6ny s61!81ne v KlaRenfurte a v Maribore. Od roku
1989 (e s tá lym č l e nom baoskobystrlckel operne! scény.
Sta do odlllol na rol! né angafmán (v rtimcl neplatenel
dovo lenky) do zápa donemeckého Kalserslouternu, kde
v ďal lle f sez6ne hostoval l naďalef . l keď sa n6m meno
spomfnan élto m e<~ la nevybavl v r ade slávnych scén, akýml 16 na pr. berlfnska, mnfchonk6 alebo hamburljská,
predu (a dneln f Kaiserslautero •ýznamným a velk9m
kulturnym centrom 1 mnohfml moinostaml a radom
známyc h hostujlíclch spevákov. Práve v tomto meste
spravil VoJtech Koc16n vefa pre propajtáclu slO'fenskú
ho Interp re t ačnéh o umenia a skladatefsket tvorby. S ta mo fi lm rozh lasowým orchestrom nahral plit sloven . kých
p les ol ., CipraYB Mikuléla Schneidra-Trnavského. K jednfm z naf•ličlfcb o.obnfch 6spechov patrf naAtudova nlu postayy • Moaartovef opere Onos zo serailu, kde
6čl nkoval s polu s o sólistom
p rahkého NO Karlom
Pe trom , takisto pôsobiacom Y kalserslauternskel opere.
K lliskaro Vottecha Kocl6oa patria na (mä mozartovské
opero6 party, ~ttl tohto majstra nafleplle sed( teho

Z DOMOVA

Kedy vznikla dru l ba 1 rranclízskym te lesom?

Zorničkou.

nd vec, ktorá umožnute deťom

- v rámci kultúrne! dohody
medzi CSSR u Francúzskom
smo prlcestol(all na v~ m enné
kouccrtnó turné so zborom
Zo rničku .
Na Sloven ~ku sme
strAvll l 12 dnf. Myšlienka takeHo reci procity sa zrodila v
sep te mbri minutého roku - a
ako vldfte. s tala sa r ealitou.

Medzi tfcb , l!o sa saslUIII
o u sk uto ~ nenle det1k6ho lllf!·
•áckeho fostlnlu v Bratislave
patri - popri riadltefowl ODPM
KG Ladislavovi Lauko•! - al
dirigent Zor n ičky Rohumll Bičao
z Ministerstva ikolstYH
SSR. Jeho sme sa s pýtali na
pobyt sllboru YO Franc6uku.

účin

koval Chanteclers, v druheJ zase Zornička. Prí!d no~lm vysto·
penlm premietoll divákom Cllm
o pobvte mlactých Frnncllzov
na Slovens ku. čo navodilo vy
nlkatOcu at mosféru pred no·
šlm vvstť•or.nfm . Koncortv sme
mnll v mestskom divadlo v
Thlnvll le, v krajskom meste
Metz 11 Sarroburgu . Nn všNk9ch sa zúčastnili - okrom početného publika
oficiálni
l>red stavltello mtost a ~kolskf
Inšpektori. Hue d po prvom
koncerte sme st zlskAII velmi
dobrú povest Nalvllčšf úspech
moll slovens ké Judové plesne.
ale 1 skladby M. Nováka . A
Zemonovského a ďalšieh siO·
venských autorov. Po každom
koncerte uskutočnili predstavi
telia mes ta pro náš sí1bor ar tctalne priJatie, kdo vormt kladne hodnotili na 1m ll sku t očnost
že s me boli prv~m súborom z
Ceskoslovenska, ktot· ~ v Ich ob·
las tl koncertoval za uptynul9ch
30 rokov.

Vo Fraochsku ste boli eito
pohs ikolsk6bo roku. Mallsle
mol noaC, spruit ai bodok o
hudobnej •fcbo•e oa tra ocbskych . lkolécb ?
ál! program bol taký bo
hatý. te nebolo možné dlhsle
pobudnúť oa škole v Guenan~~;e.
kde pracute spomlnané zborové
teleso. No dozvedeli sme sa. že
tatko porovnlivaf podmienky a
itrovet) detsk9ch zborov u ná
a vo Francúzsku. Práve preto
velmi vysoko hodootfm prácu
Gllborla Steogera, ktorý doká
· te pracovať na solldoet ume·
leckel Orovot - bez možnos·
ti porovnávať svoJu prácu nB
stiťažlach a resllvatoch, čo ole
te zvykom vo FrancOzsku. Z
pobytu u našich hostltelov sme
si odniesli vera krésnych spo.
mlonok a nadviazali mnoZstvo
kontaktov 1 s prostými Tudm t
ntvBčšfm
zl!:lltkom bol pre
nás posl edn~ dei\ pobvtu. ke
dy sme nocovali v alSa!>kOm
r e krea tnom stredisku. Rek re.
anti nás poprosili. aby sme nfe.
čo zast>levall. Samozretme. ne.
odm ietli sme. V preplneneJ sá ·
lP nás čakalo 300 rekreantov
dôchodcov. Po plesni B. Sme·
umu Má hvézds začala nase
dell oblhnat staršia pani, ktorá velmi ďakov ala, ~e moll!
možnosť po 40 rokoch, kedy
sa vydala do Franctlzska (pO.
vodom te Ceška), znovu počuf
pleseň svoJeJ domov iny.
Pripra vil a : O. JAKUICOVA

lyrickému te noru. Ako p rezradil v ro~bo•ore, k natvlil!ifm UHbam patri naltu doY&nle ú lohy Almnlvu 1 FI garoveJ svaJDy. Druhým pólom zá ujmu mladého s po·
váka Je klasickf taliansky rep11rto6t. VSMU ab.olvonl
úlohou Jldho v Jakobfnovl, no dnes u Iba zriedka
dostáva k tejto polohe repertotiru. Banski Bystrica mu
dala pom erne iroký priestor pre seba realizáciu - na§tudovat úlohy v Traviate, v Don Clovan nlm, w Sedliacke! cti, v Horr manoových roz právkach, ale i • D•o-

Vojt ech K ocian al.-o Peclrillo ( l'lavo) a Kar~>l Petr
'v pravo ) ako Osmm v Mozartovom Ono~e :o serailu.

• Osvetovú u~tav v Bratisla ~..
vydal k 30. výročru S~P re•
pcrtoarot•y zbormi.: presní pre
detsk é spet·ácke :bory pod llli·
:t·om CERVE E: KVETY. Zbor•
mk. ktorý zostavil Bollunul
Bii:a rr , obsahuje a ca pella :bo•
ry, :bory so sprievodom kla•
vira, či rných rldstrojových zo •
skupcrtl od skladatelov M. No~
vál.·a, A. Zcmw1ovskéllo, J. Let•
rlana, S. Blagoobra zova, Z. Ml~
k ulu a O. Francisciho. Puuli•
kacia je nepredajná, distribu•
je sa prostred níctvom okres•
nýcll osveto vých stredisk.
V drioclt H . -15. septemllre
sa v ľrellčtnt
a v Trcrrl:ranskyclt Teplicwcl&
\ ' Á ROD?\ Ý FEST IV A L DYCHO•
VYCH ORCHESTROV
IX,
PADIVlHO TRE'\CI~. Do pro•
gramu tollto ročníka usporu•
datelra
OsvetotJý tiMao •
Bratislat•c, 0\V - odbor kul ..
ttiry. Okresnd odborová raä,
Okrc.mé
ost•etové $tredi•h.
\1e.Hský národrlý výbor a Mtlt..
sl.·ý dom osvety v Trertcine :aradrll: pu.Jtnu spomienku ".,
hrobe K. Pddivéllo, sprL.L~
:úi!astne11ých orchestrov, ~
r1os t né ot varenie festiualu, oezový koncert Posddkovej hul,.
by T renčirt a stitaz11ý kortetrl
v sóle OOS. Dňa 15. IX. 111hol
točtlll 3a v Trenčianskych
líciach slávllostný kOII<'ert IX.
ročlllA'a Pddivého Trenčlna.
•

l. r. usktrtoi:ml

r.,..

• V publrkdcii k 160. Ljn&l
t•:tUku SUezského rnú:ea Jlrlpomina expozičruí i:irrno1f ".._
:lkologickéllo oddele11ia tot~
grafia vystal'ovaného orgGIIII,
ktorý v mimtlom roku poataoll
pre bratlslav.~ké Kon::ervat6.
nutn orga11ársky :dvod v Kr•
l lOVe.
•
Nakladateľs t vo
Vy!ehrod
:movu uydalo v l:c§tille z11ámu
Im/Im vel kcllo lwmartistu, fi•
lo:ofa, lekára a organistu Al"
berla Sclrweitzera ..
m6jh1
!tvota a dielau.

z

rákonf opere Cert a Ká ča a napos ledy • Andralnenovef Héjn ikove( l ene. Dramatu rgia opery DJGT t• llmeraná a( na operelnii tituly. V, Kocién tak 'fystupOtal
Y Zemi bmno•, • Rose Mary, • Cigánskom bar6aat1
a pod. Z budiclch plinow u verm1 teli oa Mozarton
operu Cos( fao tutle, ktori bode mat v Banskef Bystricl premltru • okt6brl t. r. pod takto'fkou oodho . . .
leck6ho i6fa Mlroslna ~mfda .
Spedk sl osobne najviac cen! hosťo v an ie ., prabka•
Národnom dindle, kde spinal 10. júna t. r. 61obu JaJ.
moola • Mozartowom Onose zo serailu. Rok prtdtf•
účloko'fBI ako Lens kf spolu 1 G11brioloo Be ňai!kOYBI
- na taj Istej ac6ne w Ca(kovsk6 ho Eugenovi Onestaevi. Od budllce( sezóny dos tal anga!mán ako atély bOl(
Komornef opery Národn6ho divadla , ktorej inlciitaro•
je Pt·emyaJ Koč i . Této 11c6na je riadnou lillčasťo u ND
a ro:nlfa na pdd e Tylovho dl'fBd la úspelni i!lnnosť.
V nasthafllcet s e zóne - práve z povinnosti st61eu
hosta ND - mu yyplý'fa naltudo'f8nie líloby Jirfba '
D•orékowom ]akobfnovl. Perspektive ? Po vyrielenf bf·
tovébo prob16mu by bola ' ' nafldd lnejl la - nast6l1
propagOYat nofe kullty • Prahe. 2:1Yot vla k niti nl·
domlto odvádza( profesio nálnu prácu na dotenlioa
praco'flsku, ktor6mu (e VoJtech Kocián povďač o f aielta
za •ytworenle dobrfch pracownfc h podmienok, ale l u
pochopenie vedenia pri čas tých hos tovanlach YDDkL
A to je Yefk6 plus pri ambfcléch, ktor6 sl tento leoorllo
ta postnll Yedfa noflch I IYotnfcb a umelackf ch '""
nov. Do bilancie 6specho• motno rá ta ť n ielen zodpay...
n6 prácu v Banske( Byatrlcl, ale l ., Mannhelme, ' n·
k6skom Graz i. v sloYioskum Ná rodnom dindle , Neribore. alebo • ul 11pomfnaných dlhlfch zastávkach, akt·
mi boli Karlsruhe a Kalserslautern. Do Qpln6ho poi!tl
zahranii!oých bpechoy •lak treba rátať l zfakaale
J. ml11ta v opernom odbore oa slíťažl v Holandsku.

Snfmka: E. Remp

-t-

SKOLA A HUDBA
t
Klavfrne skladb i čky cyklu .,Na pódium" od Andreta Očenáša prlbllžu10
(okrem č. 10 l hra vS'. bezstarostn~ svet
deti. Sklad ieb 1e celkom tedenást a každá z nich te malým žánrovsrm obrázkom ,
technicky postupujuctm od jednoduch·
ltleho k ztožltelšlomu.
Cfs lo l te malou detskou vypočftavoč
kou (Riekanka), ktorá - ako b ~va v
podobných tn!itruktlvnych cykloch zvy·
kom - le v tónine C dur. Pritom však
ob čas zaznie 1 oejakS' ten .. ralošne1šf"
čierny kláves.
Ked st pozorne prezrleme všetky
s kl a dl> tč kv, zistime, že autor z malého
motívu vy!>tavta pôsobivú, charakterovú
mln lotllru. pričom kaldá prináša vždv
nové melodické a harmonické zvlástoos
ti .

C!slo 2 (Signál) využfva lechnlku a s ti
néta v Iavel ruko, pričom pravá hrll
v9ratn9 rytmtck9 motfv na c;tá!P opa
ku jucom sa tOne "-·. Skladba má o•es
1\ovn rormu schémy A· B A. Počnor. č fs
lom 3 ( Vrt~bco) predkladá autor ma lému

Interpretovi mody vysvetlutllce Bspoň
čiastočno melodtckO, Blebo harmonickú
štruktúru jednotltv9ch mtnlatúr. V telto pOsobtvet s kladbičke sa autorovi PO·
darilo - techni kou planlstlcky rozlolen9ch septakordov v pravet a lavet ru ke

krll~f okolo tónu .,clsM, ktorým sa skladbičk a končf.

Andret Očenáš stvárnil rytmus ldOceho vlaku v miniatúre č. 5
(LokomoUvaJ, Pomocou vpred sa ženO clch šesCnástln (spolu so zvlálltnou ted
nohlBsoou melódiou l podarilo sa hudob

Klavírne skladby pre tšu
citlivo prlblfžlt mladému pianistovi
moderné harmonické cltenle.
Ako bolo ul spomenuté vyššie, sklad ·
btčtck te celkom tedenást. Clsla l, 2. 3
ako al č. 5 (Lokomotive) a č. l l (Po
chod l mdt.u byt - Inšpiračne chápané
- prlbuzné ln9m podobn9m cyklom. No
ut v č. 4 (Dve Cujarské l sa ob!avf čo~ l
celkom !>Volrázne, nové. le to pastiet
&ka nl!lado, prekyputtlca slovensk9m
ť olkiOrom . Zvlaštnosťo u
te. že ch9ba
presné ozna čf' n le rvtmu. ako at takto
v9c h čiar. Te mpo IO voiné, melodtka

ne načrtnot že lezničnO scénku. Cfslo e
(Pate ttck9 reč nfk) te náročné hlavne po
v~ ra zovef a rytmickej s tránke. Má vá i
ny, a! slávnos tn9 charakter a práve tu
mOžcme vystopovať, al<o skladatel do
dOsledku pri!Cufe s na tmenšlm motlvom
ľaklsto to možno zbadať na skladbičke
č . 7 (Obháňačka ), ktorá tvori v9born9
kontras t k predchddzatOcemu čfslu. ) ľ
to scherzo s mal9m žBrtlkom - pravá
ruka neustále krO~! okolo tOnu .. as".
Cfslo 8 [Zvonky a zvony ) a 1!. 9 (Hrač·
ka) iO dalsfm svedectvom Očeoá~ovbo

kompozlčného
matstrovstva . Z celko•
skromného, ale pOsoblvého motlvu vy·
ta!ll autor charakterovO náladu pozoru·
hodného hudobného obsahu. v siOVIDs kel klavlrnej literatúre Iste 2ostaoe oli·
dlnelou skladbička ~. 10 (Pomnfk pri
Kremničke). Ma torm u A-B-A, pričom A
vlastne n e má melódiu, nabrádzato 111
tril k y, ktoré tvoria velmi O.člnne dra·
matlcké naplllfe. V času B - Meno mosso - sa oz9va .,&2 " - umieračik - do
b.torého zaznievajú boles tné vzdychy. PD
trochu pozmeoenom A nasledute code,
ktorú tvori Stvort0nov9 motfv v prave(
•· uke ťažké, olovené kroky odsúdi·
n9ch k smrti (nad tremolu júctm C dut
ravef ruky), s dynam ikou od forttsst ma
do vzdalutOceho sa. pohasfoatúceho p\e.
nlsslma.
Vydaren9 a vdačn9 cyklus mtntatllr
uzatvára Pochod, s kvelá a velmi nároč·
ná skladba. ktorá by mohla byť efekt·
ným čfslom ol pre technicky zdatn9cb
pianistov.
l\IIROSLAV PEjHOVSl!

Hovorí' dirigent Ondrej Lenárd

úspech
••

ÚLOHA JNSPJRACJE

•

~avazu]e
Niakolkotfl denné
presthka, ktorá
••lyaula od Madzin6rodne l tele vlznet
tllriiBDIIket s•t'ale v Budapel tl (24. IV.
at 12. V. 1974) bola pre mladého dlrl·
aeata OndreJa Len 6 r da nielen " vy·
tlfcbautlm" z námahy närol!n6ho z6pu·
Itala (1 ktor6ho al odniesol vf znamnú
tretiu ce ou l. ale l plnenfm novfch úloh,
vyplfvaJúclch z povolania dirigenta Sym·
fonlck6ho orchestra Ces kos lovenského
rozhlasu v Bratislave. Spomienkam, plá ·
10m, bah6m o dirlgentsket prá ci bol
venounf aj nas ledutúcl rozhovor, po·
tl•nf eltatefom formou monol6~tu :

IUDAPESf
-

mlnulo!lf a predvddzatd "sebau. skOr te·
kl. k tor! sl ťlžl a d iel u Ono lo prvotné.
Odhallt toho pl no s ť, zmvsel - 1 v detal·
loch, to bola napokon tO žba v !iet k~c h
.,ve rk 9chk - s pomeniem hoci Tosca nl·
nt ho, kto1·y ud lvovul l neraz to l po vo·
da li p1·á vo 19m. žo .. ue robll nič Iné.
l ba d lrll(ovul to. čo te v notácb".

Mysl!m, že som sa rozhodol správ.

ne, ak som do Bud apešti li.le l. Ta kmer
ka!ll9 v9konnt umelec by mal as poí'l raz
za!lt atmosféru, ktorá n úti k maxlmál·

nemu prevereniu profesionálnych vodo·
most! l k psychickém u vyplltlu. NuvySo
- prfprava na s úťa ž bola ta ká rozsiahla, te som sl rozslrll r eper toá r o s kladbv, ktoré som mal dá vno naplánované.
no denné povinnosti ml nedali priestor
k Ich š tOdlu. Podm ienkou u časll bol o
zvl6dnutla 24 symConlck9ch diel takeJ
ná ročn osti, ako s ú s ymfónie Beothovo·
nove, DvoMkove, Catkovské ho. rôzno
predobry, č l s ymrontcké básne. Na s ú·
ťa ! som sa pripravoval dva mes iace vedra povln noslf v SOCR. S úťa ž ili s me
36·tl, do rtnále pos túpilo 9 účol> tnf k ov .
Dirigenti - na pódiu l v porote - bo·
ll sk'utočne z celého sveta. Mvsllm. ze
budapeš tians ka súť a ž to svot ho dmhu
j ed 1nečn6 l preto, že Ju celú pronáSala
- 011 2. programe - m aďarsk á tc lcvl·
zla. Kon kurz11nt mal teda za chrbtom
porotu a pred sebou o či kamier. AkO
• skladbu budeme dlrlgovu(, to s mo sa
dozvedeli 24 hodin pred ka1dým kolom.
Táto ča sová v y medz e n osť už sama ol>ebo
prinášal a zodpovednost. bola prevlo•·kou
pohotovosti, s kOsenostl v p ráci s or.
chestrom - ale 1 ner vov. Moll sme mož.
nos( pozorovaf kolegov pri vvstúllcnf na monitoroch , umiestnených mimo kon certneJ s ály, Bolo za u jima vé slodovat
reak'cte "mnohonárodn ého" spolotonstv.J
moJich kolegov, Ich pripomienky k tech·
nike rúk, k š t91u naštudovania, disku·
s ie o dtrlgentsko-pedagogick9ch osobnostiach , šk olách, národn9ch !i pcctrlkách
A pod. Mn ohf z prltoLOmych sa zú čas tnili
viacerých kon kur zov, ba boli medzi nl·

ml l s•Hažnf "borci", čo lieta jú (do·
s lova ) zo sútaže n a sú lož. Vospolok sme
su však zhodli na tom. že budapeštlan·
s ka sOtaz to or.~ a nlzačne zvládnutá ml·
morladno dobro. Verejné bodovanie v
Budapol>U e!óto viac podporilo kontrolu
porotcov, vybraných velmi pozorne a s
pnhllod nutlm na sk u točné osobnosti
( llBJ>l'. J. Foroncslk, F. Luku cs, G. Lc·
hcl, W Bo&h.vwl>ki, K. ()stcnclchcr, Nlsimuru. prof. Borgartz, d r. Rut tor, S. Plo·
vesan t1ld 1.

O DJRJGENTSKYCH TYPOCH
Nielen no spomlnanom konkurze,
ale l .GO súkromného a stúdltnóho POZO·,
rov11mu sa m1 k rlštallzuJQ v podstate dva
základná d irigentské typy: l. U, čo c;a
lláčia publiku (a vedome nai\ "hraju")
2. osobnosti pre "faj n š me k rov ~ . Zda sa.
lc v hudobnom s ve te je tre nd. sme ru Jú·
cl k spll tostl s d ie lo m, k dištancovani u
sn od vou katšfch afek tov, sna ha - pro
tl moelt notov9 zá pis a spo lu tvoriť, pre·
k ročlt silou osobnosti on o .,mttvo pá::.·
mo" medzi dir igentom a o rchestrom.
presadi( s vo Ju k oncepciu a nadclmOt i\ou
teleso. Vytvorenim koncepcio nemyslfm
.. tn·esadzovanle osobn os ti dirigenta za
ka2du cenu". V praxl mOZu n n lknu t
11:oté diskutabilné miesta. Ak t.u jedná
o sklétdby 211uclch autorov, dá sa to
hra vo vykonzu ltovat. Vtl áčať v!lok na
hl avu postave né osobitosti kompoz!clám,
overeným minulos ťou - to pok ladám za
barbarlzmus. Tak éto dirigentské tvi>Y
dnes po s vete u ž s nád ani nechodia.
Vclkl su n lo U Interpre ti, ktor! ootloraJll

- Dnos sa dos táva dirigent vll čšl nou
do s tyku s orchestrami na vysoko! pro·
res lonálnet Orovnt. Wm čiastočne - h o·
vorfm s podmienkou - odpadá úmor·
né pt·erv t čovoolo a cbvrra tvorive! tnš pl.
rá cle d ostáva vll čSf priestor. Ta k, ako
n eexls tujO dva Oplne rovnaké predmety,
ta k nemožno rovnako dvakrát zahra(,
zad i rigo v ať jedno dlolo. Mollm Ideá lom
v tomto s mere te Leonard Bernstein. Ne·
má m pocit, že diriguje, zdá sa ml, a ko·
by priamo na mieste modelova l krásnv
hu dobn 9 tvar. jeho vyst(lpeo la, ktoré
som mal možnos t s l edovať v tolevlzll.
zanecha li vo mne pocit n eopak ovo tel·
nos ti,
ncnahradltelnos tl
k9 m kolvek
tn9m. Hovori so o ílom, že te "s how·
ma nn " - osobne som presvedeen9. žo
n le. lstti veci sa n edajú predať a na·
c v iči ť. Pá či a so mt eruptrvne a emoč né
typy d irigentov. Napokon Ile ma lO
dnes vo s ve te vysok9 kurz. Možno 10 to
renesancia citu. snáď reakcia o a pre·
špo kulovanos ť
a a ka d etnt č n ost. Dávať
však rozumy na to, "ak9 by mal byt d l·
r tgent", sl nedovolfm. Treba vidie t, po·
č u! o ootom súdiť .. ,
SOCR A TA
- Pred par rokmi by s om pokladal
za ne u s ku točnl teln ý sen. že b udem pra.
covat s orchestrom. ktor9 poma ly oslávi
50 -r očnti (u blloum. Pokladám za š tastie,
že č l e nov i a tohto telesa ml pomohli pri
prvých k •·okoch - n ielen u mele ckou, al o
l Iuds kou spolupatri č nosťo u . Hovori sa ,
že orchestrá lni hrá či malú Jediného
" tr iedneho ne prlatera" - dirig en ta. Mys.
Hm sl, že to tak nemusi byť, ak u oboch
strán oxtstuJ(l dobré luds ké kontak ty.
Chcem so teda tou to cestou poď a ko va ť
všetkým č le n o m SOCR· u a zvláš ( kon·
certnému mn ts trovl pro!. A. Mól! mu,
k torý s vo1fml velk9ml s kOsenostoml ml
velmi pomoh ol. Bol by som š (astn1. ke·
by s om mohol l v budOcnostl od n eho
.,po brať" č o na tvlac cenn9ch rád . Nohanbfm sa. ak ml niekto z orch estra
pora df - som za to skOr vďačný. Pre
dobro ve ci sa netreba vy vyšov ať - to
poklad llm skOr za JudskO slabosf a n e·
dos tatok.
PEDAGOG A !lAK
... Dr. Ľ ud ovlt Ra lter. mOl pedagóg a
tot·a tsl i.ér v SOCR le dirigentom, kto·
t'ého sl osobn e velmi vážim a kla dtom
ho - v rebr fč ku európskych d irigen tov
- na vysokO prieč ku . Hádam nikdy som
sl n euvedomoval teho v9znam t ak. a ko
v Bu da pešti, kde bol doslova králom .
v dennom
Nielen ako člen poro ty -

s tyku 1 orltomn~ml umeicaml som vld el akO ma mPdzlnllrodnO vážnosť. Ne·
viem čl mu dávame doma dostaločn9
podiel úct y a v ďaky - vzhladom nu to,
čo vykon al pre slovenskú hudobnú ku ltúru v nllrodnom 1 v medzinárodnom
hladlsku. Spom!nam sl no ne ho .GO !ltudentskych čias na VSMU: pror R1111er
nechal adepta rál>! bez ,,prerábania na
svoJu m ustru", nechcel. aby z nas vv·
rostall oplgónl. skOr upozor11oval - do·
cen tne. ako to ul Jen on vie - no chv·
by, pods tatn é orl práci s orchestrom,
netalll sa s o svotlml s kú se n os ťa m i. nikdy nevyna dol, no rozč OIII sa. no čl ove k
videl v teho poh fa de. že niečo treba
dorle!llt - pravd a, n a to .,niečo" musel
p rl s ť !ltudent sám. U prof. Ra ttera som
ni kdy nema l pocit mento rs kého ooda~tó·
g a, ale vefkel ume leckeJ l fudskol opo·
ry.
ŠPANIELSKY ZÁJAZD
- Po návra te z Bud a pe~tt ma čaka l a
- spolu s dr. Ratterom a SOCR - ces·
to do Španie ls ka. Absolvovali sme od 26. má la t. r. - t rolt9ždilovó turn é
s 15 koncertam i v severozllpodnom Suonlels ku. Cast vystúpeni dirigoval šéf
Ra jter, k to r9 sa však musel vrllllt d o
Bra tisl a vy, lebo ho ča ka l o vvs tOponle so
SF v Grazi, 10 koncertov som dlrlgovd l
to. V llčšl n a sk ladieb na za tazde boli mo·
le osobná premiéry. Porladatella sl dall
požiadavku na re pertoár - vllčšl no u bo·
ll na prog rame d ve symfó nie za veče r.
Sná ď nebudem nesk romn9. ak zlož!m
ve lk9 kompliment nášmu orchestru. k to·
r ý za velmi !ažkých podmienok odvle·
dol vý kony so stille stOpajúcou kvalitou.
Spomienky ? V Santiago do Compostr.la
sme hrali pred 10 tisic divákmi - na
záver hudobn9ch slávnos ti. Ohlasy krl·
tik boli skutočne výborné ..•
PLÁNY
- V čase vyjdenia tohto článku budeme mat s n ošlm orchestrom za sebou
zájazd do Anglick a (2.- 12. augus ta
t. r. ). Osobne som pozvan9 - mál bu·
dOceho roku na dvo vvstOpenta s
maďa rskou Státnou filharmóniou. na
BHS budem mat koncert so SOCR l Ovo.
rákova predohra Olhello, Ztmmorova
9. svmfónta a Brahmsov 2. klavlrny kon·
cert B d ur i. V decembr i ma čaká kon·
cer t so SF. Nedávn o som nabral Sucho·
nove Me tamorfózy - dielo, ktoré po·
važutem za Je d lnečné. Ztmmerov VI klavlrny koncert - pre OPUS, tešfm sa na
prfpadné novink y slovensk9ch skladatefov a na znovunabrávan le skladieb pro
Cs. rozhlas v rámci obnovy pásov. Tu
te totiž možnost prokonzultova t voci s
autormi, pr lnlost nov9 pohlad na d ie lo
- ale sa 1 poč uť na nahrávka ch s ta·
r9ch. Zo staršet h udby ma zvlášť láka
romantizmus, postromant1.Gmns - a hudba 20. s to roč ia . Zdanlivo nesOrodá ob·
dobla, no mne vybovu (O už at pre to. že
v prvom prlpade sa le dná o diela e mo·
tfvne, čl eruptfvne, v druhom prlpade
o muziku, ktorá to v9poveďou sGčesnlka ,
a teda a j mojej goncráclc.
- t-

RUDOLF MACUDZI. SKI

Stále

". ,
ZIVe

spomienky

V Rok u českej hlldby ttcmfi-

fem bohat ý r ad spomrenok pn pomenuf výstižne}šrc, oko :;,.
výrn i spomienkami na
d t·c
8Láu11e mend, kt oré na .<.ačw t •
ku dvadsiatych rokov 11dšllo
1toroč la znamenali pra lw dobtlý život Brno vel k u epochu:
Leo! a Janáéka a V iléma Ku r·

za.

Ako v6bec dos/o k t om!l, :c
Leos J a náček t•simol vtedy
12 -ročnéh o R. ~1acud;;rruk~;llo?
Tak:.vané viedenské prcdmcs·
t ie ,.Br ilnn" u dobe RaktískoUIIorskej monarchie preslávrll
chýme mená, ako Leo Slc:dk,
alebo Maria Jcrít zová. Za svetovej vo jny sa však str ácal
vplyv r(lkusk cj k !llt úry na t o·
t o mest o a m ôj otec mtidro
zveril odborn é h lldobné št ri dió
" Vorhamck ej §kole" 11a Kollni·
cor:ej ulrci ( dnešná Lenittova
tfida). H lavný predmet ma uč•·
la Ludmila T llčkouá . Jej meno
vošlo do dej ln v súvislosti s
prvou int er pr et áciotl Janáčka·
vej
fragm entdrnej
sonáty
" 1. X. 1905". N a záve rečnej
produkcii dňa 28. jtína 1919
sprevád zala trnz L. Tučková v
Mozartovom k oncerte d mol.
l'rltomný r iadil et Leoš Jano·
ček mi osobne prišiel na pó •
ff/um poc!of ruk u.
O necel~ dva mesiace sa vrá til prof. VIlém Kur z z dlho·
ročnéh o p6sobenia v Ľuove spolu s martfelkou Rúženou o
dcérou llor~ort. Od septembr a
1919 bola "Vorllanická ! k olo"
pouýšend na Státne konzerua·
tórium a riad ite( Ja náček p r e·
dis ponoval (z t r iedy prof. Tuč ·
k ouej) ml adšieho R. Firkllšnč ·
ho k prof. Rafene K urz ovej a
mňa - do triedy majstra K llr·
r11. K llr zová r odi na ntíd zovo
&fiuala na prlzemí konzervoto·
ridlne) budovu, kde 111 kra:
11

nachád:.a
hudobn ~
oddeleme
\ !oravského mtízca. Tom som
teda chod reval na klav&rne lek cie.
• Dost at sa v takom mladistvotlt veku do K ur zovej trtedy,
l1olo pre mtía mele11 vyzname·
rwnint, ale i !ltrpením. 1/necC
na pruej hodine ml pedagóg
pr ikázal, íc odier a:: aspoň
na 3 me.~iacc - musrm bezpodmrcnecnc prest or s hraním
na klavín: okr em pr st ouých
cvrčem pravou, či Cavou rukou. a t o v napnut ej koncert ·
t r ácii, pr i pr esnom držaní jedrtotlivých pr st ou a správttom
IWOlnení celej eaíe. Tajných
slz bolo vera: vec! dovt edy som
preltr úual vel k rL čast k lavimej
literattiru , počas prázdni11 do·
konca Schumonnov
klauirny
koncert , muz•cír oval som so
star ším bratom huslistom,
z otcovho archíuu som zase
1tral zábav111í hudbu. Jednot livé
cvičenia som m !lsel zapisoval
do zošita, lebo e! te nebola znamett ítá publikácia ,.Tech nické
základy klavír nej 1try" , k t or á
vyšla nesk ôr v mno1týc1l reedíciách. Po ntcko(k ých mesia coch, keď som m al ruk u takmer ,;kur :ovsky" preformovo ltú, začal som hrot tohkú liter attí r u. Bol som Uos tný, keď
11. f cbruara 1920 - na večier
ku konzeruot ór ia som IIY·
st ú ptl s Mo:artouou Fantáziou
d mol. t>otšie vý sledky takých·
to prípravn ých cvičenl som ve re j ne
preduie dol 27. aprlla
1920.
V elký Janótek sa choual ku
mne s otcovskou lt1skou. Vy svettoval i ttajjednoduc h~ ie samozrejmosti s anjelskou trpez.
tivosfou. Vlastnou ruk ou nopl·
sa1 do môjho zošita: .,První
ríl oho - 15. X.' 1919" Vzópä·
tJ ttasj.edujú intervalu a akor..

Mlad ý R. Macudzi nski v kruhu K ur zouskej r odiny
(vprauo - pr of. V. K urz) .

Prof. R. Macud:inskl d11cs.

J . Llnzbo th

Snlmka: a rchfv a uto ra
d y v úzkej oktáuovej polohe
du r ouýclt st u pníc. Po dát ume
22. X. 1919 dal nadpis: " llar monickd moll" a osobne tu.r,plsol st u pnicu c mol. Nesmierne
vzác na j e mi i tá st rana zo!rta, na k t or ú majster vlastno ·
ručne nakr eslil k vintové kruhy
s podr obným vyznačením t6 ·
niti. V tom ročníku sme posttt·
pili až k akor dov#m spojom
mcd:l jednotlivými stuptl aml a
k meniun kompozičn ým pri kladom. V mojich r&aivnýc h pokusoch J anáček vylep§oval takt
za t ak t om, alebo u r obil krátky proces: Sikmou dlhou č ia 
rou uyfkrtol menej .,gor&iálny
vý plod.".
V novom lkal skom r oku so
Leo! Jon4ček uvotnil :r riadi ·
t etskej f unkcie. Vyučoval l naďalej pokia( nebol menova·
ný za profesora Majstrovskej
§koly. T ým som zl skal eHte cel ý ročnfk komp ozlčnilcl& :ačttat.

kov pod vedenl m svetového
sklada teta.
Prof. V. Kur z na istých
miestach študovaných skladieb
nazn a čoval dátum
dokončenia
patr ič ného úsek u. (Tak napr.
rta k onci prvej stra ny HlindJo·
uej f úgy e mol je napísané
.,13. X l . 1920". ) Vo február i
1921 som sa predstavil v sále
konzer vatória so Sch umamto·
výml Det sk ými scénami, De·
bussyfl o prvou arabeskou a Caj ·
kovskél!o Mazúrkou de salon.
Prof, V. Kurz začal v u pl y ·
11ulom ročnfku l tudovaf so
mnou
Beethovenov Kl avír ny
koncert C dur. Na jeseň 1921
som vy st ú pil s tt)mto dielom
mz verej nom koncerte konzeruat6ria. V piatom ,.oč nlk u Konzervat6ria začal rMj petfag6g
konečne
ltudovat 10 mnou
Beethovenove 1ortdty. V laZlom ročnfku rom hral M oerejných koncertoch Smetanove
a Bralvnsoue sk ladbu, ítudoval

tom Beethovenov tri. klavlr ny
koncert c mol ... Letné prázdniny som strávil ' otcom v
Bayreuthe a na f plat očn ej ces t e som uuiedol u ž spomínaný
111. klavfrnu k oncer t BPet 'to.oona
v Marránskych Láztlac11 a v Li berci.
ObdfvtúiOdné
je
rledovat
tempo ! t údia v K urzauej t rie ·
de: postupne som nacvlčrl K' o·
vlrny kottcert f mol od A'e"
r andra Glazunova, Dvofóko v
mdlo znt1my klavírn11 konctort
v nouej pianistlckej úprave V ,
Kurza a rad clol!lch vetkpch l
menllch diel. Na jeset'l rn-ku
1925 10m začal ttap§fct•mrat
Majst r ovska ! kolu pr ahTfého
K onzervatória. Po presfahor•nnl
K ur zovej rodrn11 do Prahy tom
prest d pil do Prahy. Na Moj.t tro"~kej !kole mi .prof K ur z
predP!il - pre čas té ab.tencie,
poča., 1rtorfích som absolvo11al
konc ~rtné cesty ftúdium nd
:( roky .

o·
Nádv orie Stare l r adnice v Bratis la ve
• d ruh ý iúlo.vý ve č er o päť privltalo nAvltevnlkov a záu jemcov o le tn6 komorné
koncerty. V p r ie be hu fúla a augusta odz ne lo 15 komo rnýc h ko ncertov - vä čli
a ou ll pozoruhodnou ume leckou úrovň ou domácich i zahran ič n ých só listov a
k omo r ných súborov me n~ i e h o i vii čl i e ·
h o obsaden ia, do bové ho zame rania, inltrnlll e ntá lneho a voká lne ho p re (avu.
Okre m z ná mych e nsemb lov vystúp ili l
sdbo ry , ktoré si overovali n a ve r ejn osti
avo je sily po p r výkrát. Zv l ášť t reba pod f!i ar k nu ť pes t rosť a rôz n oro dosť ln št r u·
m e n tálne h o obsaden ia i štýlového zameH nla jednotlivých pod u jatl, čo pósobilo
Jlá tavo vzhladom ua pos lu cháčo v . Tohtoročný záuje m bol skutoč n e mimoriad ny.
Poria da te lia boli d obre p riprave n ( a
t s peline zvlád li n á por p ublika.

po

otváracom

koncerte, nn ktorom
Slove nskí
ma dril(alis ti
p od vedenhn L. Ho láska [ 2. júla l. r.)
uviedli sa známyp1 repertoárom rene sančne!, romantickej l súčasne! hodb y (takmer s úplne zmenenou vine ako
p olovi cou p1·ogramu l vystúpilo 4. !ú la
t. r. Mirringovo kvarte to z NDR. V Brat islave dosl!tl nez,láml umelci z Drálda n sa preds tavili v Haydnovom SláCIkov om kvartete b mol, op. 76. č. 2, v
Slá.čikovom kvurtete R. Wagnera Rngén yho a v S l áčikovom kvnrtete ~ mol
od Franza Schuberta. Toto vystupcnie
možno nazvať úspe~ným, pretože v skladbách rozdielnych štýlových obdob! dokázali interpreti svojou interpretačnou
zainteresovanostou, pekným, čistý m tónom a výrazovou vuriabillt~ dotvárať
d ie la autorov.
~
ratisliJVSký subor Musica aeterna s
umeleckým vedúc im ). Alb rechtom
sa predstavil zaujfmavými skladbami z
o bdobia stredoveku a renesancie (9. tú·
la t. r. ). Boli to skladby n ášmu publiku zväčša neznáme, koncertne neuvád zané, ktorých notové materiály zaobstaráva Ján Albrecht väčšinou zo súkromných knižn!c a zahraničných archlvov.
Boh a tý a pestrý program - až na malé výnimky zostavený z premiérových
čisel obsahoval viac ako 20 s kladie b mnlého časového r ozp!l tla. Z mien, ktoré
zvlášť upútali, spom eň me A. Banchlerlho, G. Binchotsa, J. P. Swecllncka, A.
Gabriellho, F. Mascheru, G. Pierlulgt da
Palestrin u, M. Praetorla, a dalšfch. Sólistky - V. B\•atmová a D. Luknlšová .
a ko a j štyria ln~trumentáln! hráči (pod
v edP.nfm J. Albrechta) zapôsobili na poslucháčov velmi dobre napr iek tomu,
že miestami bolo cttit potrebu rozšft•iť
lnstrumentá l' o dobové nástroje.
cľalšfm východonemeckým kvartelo)n
sme sa s tret li na kon certe 16. júla
t. r . Erbe n uvo kvarte to z BeŕHna sa
uviedlo Sláč1 kovým kvarte tom b mol.
o p. 76. i:. 2 od J. Haydna, Schubertovým Sláči kovým kvartetom Es dur op.
25, č. l a vystúpenie uzavreli Slái::1kovým
kvartetom g mol, op. 10 od C. Debu ssyho.
apriPk kultivovanému tónu a tvorivému zápalu nedo!<ázali udržať celé
vys tCl penle v rovnakom nap!itf a na rovúčinkovali
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n akej umeleckej Grovnl. Najmä v Debussym sa u umelcov poswpne vytrá
cai zmysel pre farbu a chýbal muzikantský esprit, ktorý táto hudba tak velmi
vyžaduje.
M 3dzl vrcholné záWky patrilo vystG·
penie Tatralho komorného orchestra
z Budape~tl. Dramaturgicky pestrý program, zostavený z diel majstrov baroka, klasicizmu l siíčasnel hudby, bol
poznačený štýlovou čistotou a muzikantskou suverenllqu. Po Purcellovei su1te
Kráfovná vfl u Urchestralnom triu č. 4
od K. Sta mica, predstavil sa (v Mozartovom Klavírnom koncerte Es du r. K. z.
449), slovenský klavirista Mar iá n Lotl·
l anský. Napriek nekval itnému nástroju
dokázal mimoriadny zmysel pre čistotu.
jasnosť a zrozum!telnost Mozartovet hudobnej reči. Do druhej časti večera sl
zvolili maďarskí hoslla d1ela súčasnl
kov - Lea Weinera a Benjamina Bľlt
tena. I tu dokázuli zrelosť a umelecké
ma!strovst vo.
usic! da came ra - subor zostavený
z poprednych s ólistov a hrá č ov I.H'II·
ustavs kých orchestr álnych telies - poznáme iba z nahrávok Cs. rozhlasu. Málo hrané a neznáť\lo diela barokových
sk ladateľov. s ktorými vystúpili na nádvori Starej radn ice [25. jula t. r.) nezanechali priaznivý dojem u poslucháčov. Až postupne začali na d obuda ť Istotu v skladbách ]. Ch. Bacha, G. Ph. Telemanna, J. o. Helnlchena a A. Vivaldiho. V dvoc h posledných s kladbách sl
zvlášť dobre počfnal flauti s ta Vl. Brunner ml., ktorý dokázal kvalitu svojho
tónu s bohnlstvom farebných a výrazových odllenkov, ako al suverénnost prejavu. Music! da camera majú elán, nadšenie a odvahu, čo tm tste prinesie l
výraznejšie úsP-echy.
eľkým lákadlom bol večer, venovaný
poézii a hudbe z čias trubad urov.
tt·uvérov, mlnnesongrov a lgr lcov ( ~0.
júla t. r .) . Poézia bola interpretovanll
tlenmi Poetil: ke l sr:é ny a pretkaná lutnovými skludbuml tel doby, v podan!
Jozefa Zsa pku. Di1o l. augusta pricestovali do Bratislavy umelci z Prahy. Panochovo kvarte to s gitaristom Vl. Mik ulkom sa predstavilo interesantným
programom zo svetu starel hud by, spes·
trenej málo znúmymt skladba mi popredných španielskych gi taristov. S velkým
aplauzom skončili di1a 6. uugusta L r.
svoje vystúpe11 18 flau tis ta Miloš Ju rkov i č a gituristu Joze[ Zsap ka. Prlprnv11l
vystúpenie precizne, draf"!latlll'~ i cky ná.padito a s premysloným interp reta čný m
prístupom k fednotlivým čfslam. Hrali
diela Händla. C. P. E. Bacha, P. Locntelliho, premiéru skladbv Vl. Bo kesa. ale
l skladby neZ'námyeh španielskych autorov, v ktorých !->il uvleliO! ]. Zsopka. Olela českých sk!ad!l!Hfov priniesli do Bratislavy umel ci z Brnu. Kv arte to mesta
Brna - pri prfležltosll Roku českej hudby - uviedlo s!Mi kové kvarteto L. Janáčka, A. Dvoráka a B. Martinu. Za 5
rokov s vojeJ existencie sa súbor vyprac oval na pozoru hodné kvality, čo do ká zal i na svojom vystúoenL
úbor sta rých nástrotov z Buda pešti
- Co llegi um musicum - vystúpil
13. augusta L r . Program mal zostavený väčšinou zo skl adieb 16. a 17. s toročia , ktoré sú znchované pre nás v
dobre známych zbierkach A. Szh·mayKeczerovet a vo Vletortsovom kódexe.
Vysoko hodnotrme najmä citlivý pr!stuo
realizátorov a Interpretov k takmer 400.
!'Očným s kladbám, ktoré ešte l dnes dokážu zaujať poslucháňov. Dňa 15. augusta t. r. sa po prvýkrát predstavil
verejnost! nový bratisl avský Komorný
sú bor sta rých nástrojov, ktorý vedte
z. Mac h áček. Program s iahal do stud -
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Celoštátne

oslavy
SNP v
Banskej
Bystrici
o okračo vali 29. augusta večer slávnostným
programom, v
ktorom
vystúpil aj SĽU K.

JO.

výročia

nice stredoveku - k Vletorlsovmu k6dexu, Pestrému zborniku z Levoče, ďa
le! čerpal z Hudobného tureckého Eulensplegla a z drobných skladieb cu·
dz!ch autorov 16. a 17. storočia. Né·
strojová nesúrodosť, štýlová 1 umelecká povr chnosť vyžaduje ešte vera hGževnatel práce. No teši, že v našom meste
sa rodi súbor tohto zamerania.
úbor komorne! opery Camerata
alovacca, ktorý vedie Viktor Mélek
priniesol na svo1e vystúpenie (20. augusta t. r.) novinky slovenske! tvorby.
Boli to skladby M. Nováka a l. Dibéka,
v ktorých vysttíplll sólistky M. Hajós·
s yov6 a K. Nováková. Popri hudbe sú
č a s ných slovenských autorov, ku ktorej
treba zaradiť l FrancGzsku suitu ). Zim
mera, zaradili umelci do pro~ramu a •
s kladby J_ K. Vaňhala a W. A. Mozarta.
Vo Vaňhalovom Klavirnom koncerte
ktorý sa v Bratislave uvádzal prvý raz.
vysttíplla zas!. umelkyila Klára Havlfkuv 6. Súbor sa z roka na rok vypracováva
k výrazne jš!m výsledkom. čoho dOka
zom bol 1 spom!naný koncert O ume
leckCI kvalitu sa v nie male! miere za
sltížlll 1 spom!nané sólistky.
liickým kvartetom (22. augusta t. r . l
sa uzatvorili vystúpenia inštrumen
tálnych siíborov v rámci letných komor
ných koncertov. Mladý stíbor prišiel do
Bratislavy s repertoárom klaslckel. ro
mantlcke! 1 súčasnej slovenske! hudob
nej literatúry. Dosta r ho poznáme natmll
z Interpretácie a nahrávok diel súčas
nej hudby. Klasi c ká hudba, kde sa odkrylO všetky ,,ht·iešky" a malý dostatok
skúsenost!, bola znťažkávacou skGškou
aj pre Košičanov. Ak sl tito dobre po
čfnall n apr. v ll. sláči kovom kvartete
od D. Kardoša, sklamali v Beethovenovom Sláčikovom kvartete c mol, op. 18
č. 4. Teleso má v~ak mlad istvé nadšenie, elá n - a to, spolu s rados(ou z
hry, je zárukou ďalšieho rastu a na·
predovania sympatického ensemblu.
E. CARSKA

S

K

d vojtý:=dňový

umelecký pobyt na
Státny
Slovensku
1kademický scí bor
M.
Piatnického
Predstavil sa čas
tou svojho bolta.
t élto re per toáru.
Snimky.; CSTI<

česke/

.
1esn
..

V záplave jubllel Roku českej hudbf
sme si pripomenuli v júli t. r. l111eď dve: pred 120 r okmi (dňa 3. VIl.
1854) sa r~arodil v Hukvaloch Leoš Ja·
11áče k a pred 25 rokmi ( 18. VII. 1949)
zomrel nár odný umelec Vítiizslav Novdlt:.
t.'ovák - 16 rokov mladší ako Janáčd
( prežil ho o 21 rokov) , sa tešil vellt:el
priazni moravskej hudobr1ej verejnoJtl,
a to i zásluhou brnianskej Besedy. Po·
rovna nie dlfocT1 ved1ícich zjavov česhl
hudby je tým bliZšie, ie Janáček· al
Novák sa inšprrova li moravskou ludo•
vou piesňou a mali kladný pomer k SlO•
vensku. Zoznámili sa t' Brrze. kde tl'ot'llt
ch odil na koncerty svojich d1el a do•
konca hral na 1rlavin pri prvom pred•
11edení svojlw majstrovskéh o kvrnteta t

NJ

záver cyk lu bratislavských letných
komorných konc ertov vystúpil (27
augusta t. r .) pod vedenfm Antona
Ká llaya Br atislavs ký komorný z bor
pri MDKO. Toto podujatie bolo sucastou
oslavných akc1!, pol'ladaných v slovenskej metropole pri prileiltostl 30. výročia SNP. Na rozdiel od predchádzajúcic h koncertov sa muselo vystupenie telesa u skutočni ť v uznvretom priestore
U Klarisiek. V tomto, akusticky nie na t·
horšie d1sponovunom priestore odznel
program, ktorý pozostával z 2 časti.
Najprv subot• interpretoval diela starých
renesančnýc h ma1st rov (Claude Le ]eune, Luca Marenzio, Thomas Weelkes,
Orlando Lasso a Giovanni Gastoldt). Druhú čast programu tvorlll diela skladaterov 20. s toročia : sovietskych (S. l. Tanejav, A. T. Grečantnov, V. ]. Se baHn),
svetových (F. Poulenc). českých (P.
Eben a F. Sauer) 1 slovenských. V sú vislosti so slávnostnou prlležitosťou naštudovalo teleso a i zborové skladby !.
partizánskou, príp. revolučn ou temati·
kou (Zacharov, Sostakovlč).
lovenskú tvorbu r eprezentovali 2 zbo
ry: R ieč ka tichá je z cyklu Amor
luventae od Ivana H r u§ovského a je ti·
cho už • . . od La dis lava Bu riasa. Obe
u kážky - čo do nálady - reprezentovali oblast lyriky. U Hruš ovského skôr
expreslvnej, u Burlasa zas s lntenzfvnym subjekt!vnym nábojom. Obaja tito
autori sice vychádzali zo slovenského
folklóru, no každý z nich sa uberá Iným
smerom. Hrušovský v spôsobe dikcie l
hudobnej traktácle nadvlizu!e miestam!
na trávnice, Burlas vyextrahoval z folklóru c harakteristické zvláštnosti a tie s použltfm zrejme volnel dodekafónlepoužfva ako podklad pre rozvinutie hudobného prúdu. Pri celkovom dojme
však oba!a autori utrpeli skutočnosťou,
že uvedené skladby boli len ukážkovýmt sondaml zo šlršle koncipovaných.
zretme l náladovo sa doplňujúcich a na
seba nad väzu júclch cyklov. Hrušovský
ani te ntokrAt nezaprel svoju zárubu v
femnejšom tleňovan! z vukových a harmon ických prostriedkov. Po stránke výrazovej je Burtas sice reflex!vny, ale v
súlade s básnickou predlohou sa usiluje o postihnutie tel zmyslu, pr ostrednfctvom akéhosi hudobného podtextu.
ktorého výrazový dopad 1e neobyčajne
~!Iný a presvedčivý.
celkovom do!me zaujala vrúcnosť.
s k torou boli diela predvedené. Ten,
kto uprednostiíuje v tnterpretác!l tvori ·
vý vklad, bohatstvo fantázie a Invencie
pred téchnlckou stránkou, mohol byt, až
na menšie výn imky (napr. Poulenc) , plne spokojný. Na preclzlte výkonu telesa
bolo totiž badať
po prázdninovej
pauze - priskromný počet skúš ok pred
vystúpenfm, poča s ktorých nebolo v dl·
1'igentových silách "zosptevat" čleoov
~úboru na tú hladinu. aká le charakte
rlstlcká pre teleso za normálnych pra
cov.ných podmienok .
-Jk ·
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Na

Dtla 19. au gusta
t . r. začal svojim
vystli perlÍm v brati$lavskom
PKO

Role

Vít ez~lav

Novák

roku 1897. Prchká povaha obidvoch sp6•
sobiU! medzi Novákom a Janáčkom l
niekolko nedorozumení. Tak sa napr.
nedohodli pri zápise piesne Loučeorí :e
Sušilovej zbier ky. (Novák o tom pisa/
autorOVI článku v roku 1941.) Ale iroát
boli velmi dobrými priatet mi. Spolu
rwredli niekt oré Novákove skladby. Ja•
rrdéek v Brrte dirigoval Novákovrt Su•
sedskú z Ceských tancov a Novák mu
ve noval drtthý sled Pís niček na slova lí•
do vé poezie morav.~ké.
Obaja skladatelia si vzali morar~~ú
(rtdovcí pieseň za jeden zo základov st'O•
jej tvorby. Janáček od Jej pastork9./
upustil od priamych citácií tudovú·:'
piesní vo svojom diele. V korešpondt"·
cii i v predná§kach roz vádzal tézu t
nedotknuteľnos ti l'udovej piesne.
Novák v d uchu lrtdovej piesne .1kl~..
dal vlastné pôvabrté piesne s klavímyrn
sprievodom. Vyšli v rok~t 1897 pod nd·
zvom Písničky na slová lidové poe;:~
mora vské. Janáček moravskú tudoti
poéziu aj s nápevmi ponechal bez zme·
ny a doplnil ju jednoduchým klavírny'll
sprieoodom (počínajúc Kyticou z Barl3·
šovej zbierky nazvaná neskôr Mo·
ra vská lidová poezie v písní, Ukvaldskou
lidovou p oezíi v pí.mích, 26 ľudovými
balad ami, Slezskými písniimi, atď.). Vt
valašskom tanci Troják, ktorý umelec•
k y spracovali obidvaja autori, spoznáva•
me rozdiel ich t vorivého procesu. Jand•
čel.: ho spracovával v plnom rozsahu 1e•
lto pôvodnej melódie - s troma častarnt,
Novák vytvoril k pôvod ným dvom mt•
lodickým úsekom svoju vlastnú melódl!l
lyrickejšieho charakteru. U Janáčka ba•
dáme jednoducltost, striedmost a ríéin•
nosf prostriedkov, u Nováka - =lo:i•
lost celkového prejavu, s pevnou arcJu.
tektonikou a účinkom. Ak v prvom pri·
pade hovoríme o realizme, u Nouakt
skôr o secesnom umení, pravda, '
kladnom "muchovskom" zmysle. Zatial,
čo Janáček n aiílel okrem tudovej pies111
ešte ďalši prameň svojej inšpirácie nápevky re či, Novák t!iel dôsledne rt
111š pira čným prameňo m tudovej pies111
nielen moravskej, ale i slovenskej, ktorl
~vojimi
prekomponova11ými klavímymi
sprievodmi neobyčajne povzniesol. Pri·
tom sú dôstojnOmt protip6lmt Janáčka·
vých úprav svojou strofickou, prostou 1
wojrá znou formou.

BOHUMIL ST~R08
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ove ns á o era o Vi
Viedens ké spoločnost pr e hudobn6 d i-ndlo (Geselacha ft f llr Muslktheatar) '"'
d ie v dňoch 28., 27. X. a l . Xl. 1974 cyklus .,Siovensk6 o pera vo m me". Dňa 21.1
1974 premie tne K rútňavu . o deň nes kôr Be,11a 8aiazlda a l . Xl. t . r . uvidia íteastlf.
ci cyklu lle llovho Ko váča Welanda. Opery s lovom uvedie Jaros la v Meier - 161·
•edaktor Hlavnej r edakcie hudobného •vyaielania Cesko.Iove nskej teleYIIie.

Po premil re An dral ovanovej H6jntkovej ženy v Opere DJGT

r

v

f1 tnezd oslavova Hdjnikova :Ma (a rwjm l:i úvodný pozdrav
lesom) nás sprevádza od skolských liet - 110 akosi hlbšie,
intenzívnejšie v nás ::are: onujti jej jedineč11é ve r iie ai dnes,
u r ol.och, kedy hlodáme a nachád::ame u llviezdoslauoui rtiele~t ustálené po učenie o .,najväčšom zo slo vensf..: ých poétou" ,
_ ale s kutočrté majstrovstvo, lallkost, irwenciu, sociálny polllad
a krástt ja zyka, u: zďaleka rtie takého tažkého, akým sa nám
zdal u d et ských rokoch. Zrejme všetky tiet o z11aky Huie:zdoslal'ovej poé;;ie, ktoré sa u flájllil..-ovej žene ::rtásobujtí o sillltí
ez>ickti rtit deja, spôsobili viaceré návraty :zaslužllého ume/ra
T tbora Andrašovana k dielu, kto r é sa však dlho neodvážtl
zluuiobnt( cel é. Ako pri:zrtáva uo vw cerých výkladoch k opere,
niekotkokrát komponoval k H ulc:zdosla vovej eprckcj básni scémcktí lwdbu. Jeho posledné stret nutie s d ielom si však uy tyétlo ideál ner obif hudobné pozadie poézii, ale predstavil na
javisku skutočnrí hu dobnú drdm u. K celkovému objektívnemu
h od n oteniu nouello operného d iela u slovenskej literatúre by,
pravda, bolo treba podrobn e preštudo val part itrim (čo sa
i st e stane - u kontexte s predchádzajúcimi jauiskouými prd cami Andra§ouana). Zatiat teda sa opieram o prvé videnie
Andrasouanej trojdejstuouej opery, k tord mala premiéru rra
po čes ť 30. výročia S P dría 29. augusta t. r . u baltsk obystrickej opere DJGT. (Mimochodom, skôr než sa rozpíšeme
o d iele, radi by sme poznamenali, že pohtad rta dramaturgický
plán, v nastávajúcej se:zórte divadla, naznačuje istú uyhranenost a správnu orientáci u po akej sa uoló už dlhši ča s .
Okrem Mozartovej komickej opery Cosí fan tutte, uuedti
u Banskej By strici Leltárovu klasickú operetu Paganini, Figulov/to Detuana, Frešov u opemú rozprpvku Martin a slnko
• celovečerné p6smo k 30. uýročltl oslo bodenia CSSR .,Spievam
pieseň vďaky".)

Zhoda ekolností, ktorá VJiplunulG

z

bázne uchopil klasické
fle~ttvo ndej literatúry 11 tl4t mu lillret ilt ickú podobu, .,prinú t ilG'" sklacl4teta, abJI si h o upravil sdm. Sanwzrejme, musel
uedCajJie zák r ut11
pon.chat stran o" lyrickl pasdf e, mnohl
v tleji, kto r ým ,._pochybne H viezdoslav uen oual uetkú pozor·
xost. Andral ovan ta držal základnlho momen t a deju, k torým
je t rag ické stretnut ie hájničky Hany Cajkouej s mladým Ar tuJom Villáftim • oslava mar~lskej ldskfl, ktord pomohla
ú strednej hrdinke ndjst znoutl SIJfltlo život a. Tento dejouý kamen je u úvode i v ::áuere obkolesený oslauotl hôr , ich žiuotocfGrMj silv. Pravd•, Andra§ovall neuolí v úvode a vo finále
rovnGkl postupy. Po k r átkej predohre, navodztljticej baladicktí
Prátadu, odkrýva •a prvý obraz ( o per a ich md celkove 14),
v k torom je ve(mr decentne a nepatetlcky - v súlade s bás nickOm Vfljodrením - zobrazen4 smrt st ar ého lúljnlka čajku.
Ak HviezdoslGvo ui stačilo niekotko prekrdsnych uerJov rza vystthnutie dej a, lkladat et rzepridáva k t omuto konlt atovanut
an i jed no slovo: ale umocňuje náladu dej a zborom, ktor ý na
hlá.~ktt .,a" f pleua velebnú, nekom plik ovanú, no účlnmi me16dirt. Ai potom začfna ulastrtý obsalt opery, kto r ý strime
dvocll ústred ných h r d inov d o víru iiuota. Tu sa žiada povedar.
Z'! bolo itastim pre banskobystr ickú operu, ak siahla po t omto d Íele, ktoré okrem niekolkých zborových a tanečných scén
ie zovret ým kontorným útvarom, nauy§e napísaným takou htldobnou rečou, k t or6 je moder n6, no prístupná čo najlir liemu
ek r uhu d iváko v. V iacer o čí.~el - sól ových, alebo d uet dáva
príležito st, aby si speváci skutočn e zaspievali a prezent ovali
kvality h udobrtl l dramatické. Spomeňme napriklad Hankirtu
pie:;cti pri praní ., Hučí potok, hučí, d olu d olinami ...", alebo
d vojspev Michala a Honky, v ktor om sa mu táto :zvertlje so
.tuGjimi zlými predtucl~aml. Stí to veci písané s vetkým zmyslom pre krásu (udského hlasu a jelto moznosti napriek
tomtt, že spevácke party Hany stí položené vo uy pl:it lích pololtáell Velká scéna .ta podarila napísa( ústrednej hrd inke aJ
u obraze rta súde. Ak sa divák tro§ku obával, éi - vzMadom 110 námet diela, ale i dlhoročnú pôsobnost Tibora Andrašovana 11 oblasti práce s folklórom - sa rteposunie opera d o
r oviny úpr av tudouých piesní, treba poveda{, ze sa tak nestCtlo. Snáď iba svadobná scéna nesie momenty väč šieho priblt::enra sa k tomu národnému, pra uda, vo vysokej štyllzáctl,
v preniknu lí d o 11ajftlbšej podstaty melodiky. rytmrt a výrazu
toho slovenskefto. Ale i t u je nezabud nute(ný záver obrazu odobierka, ktorá je netradične stišená do pia11a, u akejsi nostalgickej nálade, ktorá dá va tu šiť budtícu tragédiu. Ak úvod
dtela je baladickým be::slouným sklonenim sa pred ueCkostou
h ôr a ludí, ktorí u nich žij ú, záver opery je oslavným spevom u ducltu /J ulc::doslauouho po:drautt l eso{tt. ktoré ., . . . z
jatrivých liečia rán". V d nešnom smerovaní slo venský ch, ale
i európskych opier. ktoré sa obracajtí sk ôr k tomu nadllárod ném u, je Andraíouanova Hájnikova :!ena návratom k čis t ým
pr ameňom , pričom jej nechýbä. an i vJe plalný etos. Je to t•ý ra:ný a svojský Pklad do slovenskei hudob11o- dramatickej
litcrattí ry, bez popretra najlepšieh čŕ t rukopisu skladatela.
Je t o diel o divácky vďačné a príst upné najšrršim vrst vám
obecenstva. A napokon - An drašovartoua flájnikoua žena pat r! k výrautým umeleckým člnom, ktoré prispeli k osl ave
30. uQrocia SNP.

...

Uk6zalo 1a, ie banskoúystrickQ operný sabor sa tfok4fe
vvpnut k velmt dobrým výkonom pod rukou takéh o skasenlho režiséra , akým bol ltostujúci Branislav Kr i § k a. l nipiroval nielen výt uamfka scény Pa ula Her c hl a (kt orý odviedol
jed11u zo svojich najlepšie'- prác a dokázal sa uyporiad.af l
s mmimom priestoru - vkusne Ct úéirme), ale jeho ruka sa
prejavila aj na práci spevákov, z ktorých na prvom m ieste
treba spomenú ( Jarmil" V a š ic o u tí a Frantl§ka Caba n • ·
Stt·ámili postavy Michala Cl Hanky C.a jk • v c o u na ú rovni,
kt orá :zaujala najmä ra stom jednotlivých sólistov. Cabattou
pekný barytón sa zbavil i.~tej jednostrumwsti vlírazu, d ynamickJI ::ur úcnel, pričom nebola popretá ani charakter ist ická
črt u Hviezdoslavovho hrdinu, tikOtl je výbu§rtos{ , r ozhodnos(
a charaktemost. Jarmila Vašicouá nemá uetkO hlas, ale vie
m u dat ve ľký citový náboj, practlje s ním kultwovane a po
hereckej stránke dokázala, že vládne v iac al.-o subretnrími čr
tamr, čo bolo evldentnl najmä v jej veľkej scéne na súde.
V iocerl ďalšie postavy zaujali svojou kultúrn ou c plnou tlmeleekou zodpoued rrost. Spo meňme aspotl Jána Ha d rab u, so
1tále pekným basom (Sudca ) , Jána Zem k u " úlohe nadutého a násilnícke1to Arruia, Antfreja B y s tr an a v drobnej,
chc;rakterovej postave atarllto Villán ilto, alebo
Milana
S ch e 11 k " v postave Jančiho . Pod .,taktovkou" Br artislava
K r lsku však novými kultivovanými tónmi zaznel i zbor , situovaný väčšin ou d o úlohy akéhosi koment6tora, čo však v
tomto diele nepôsobilo staticky. Rada by som vvzdvihla prácu
tltri genta Antona l u r a n o v s k lh o. Niekedy mtt zvykneme
vycítaf prílišné preferovan ie orchestra na úkor spevákov. Ttl
však dokázal maximálny mrysel pr e ttáladtl ltttdby, stišil t eleso do krásnych plán a uyktízlll najmä u komornlíclt liCérutclt sku točrtrí baladlckrí atmo.tféru. Bodaj by tlím t" smerom
pokračovala i rraďalej práca 6arukobyst rickej opernej scl!ly.
,., sólistov, zboru c orchest ra, práca, k t or á u t omto pri pade
• sla skutQi:rte znakv profesionalit y .

FRANZ LISZT A BRATISLAVA
OPUS STEREO 9111 0253·54
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V expol'lnet gratlckef upra·
ve dostáva sa na trh dv otplal·
nov9 komplet nahrávok k l avfr.
nycb diel. k toré v minulosti
odzneli v autorskej reprodukCII
na Llsztovýcb braUslavských
koncertn9ch
vystúpeniach a diel, ktoré predniesli
na lnterprctafnom seminári v
rámci ll. muzikologickeJ konferencie (na rovnomennú té·
mu) na vlaúa J~lch BHS.
li:dltor platne dr. Z. Nod~ek , CSc., te a t autorom mlntštúd le, ktorá chronologtcky
prehfadnc, hutne a v9stl~ne vvsvetrute vývotové fázy vztahu
a Llsztovo návštevy duna tsket
mett·opoly.
Vydavatelstvo Opus angažo.
valo pre jednotlivé nahrávky
popri čes kých at rad perspektfvnych ml adých slovenskýcll
umelcov, z ktorých viacer! dostali pt•vú prlležltosť pt·ezentova~ svoje kvalltv na ,Rr amofónovet nahrávke. Na pr veJ platnl účastnlčka lisztovského Inte r pretačného seminára - čes
ká k laviristk a Bol ena Stei nerod s mladistvo vzrušeným, dravým, nie vždy dos tato č no rozvážnym elánom ( natmä v ob lasti agogiky a v závislosti na
nej l cel kovej výstavby) demonštru te
svote
vyn lkatnce
technické schopnosti, bezprostt·ednú muzikalitu na lnterp"etácll Meflatovbo vali!lka. Ucelenetsla, l keď v oblasti výrazoveJ trochu pristrohtl te LeJenda o n . Fnntll ko'fl kr6i!llúcom na 'fln6cb, v podan! známet čes keJ klavirist ky Mirky
Pokornej: nahr ávka rascinu te
technickou Istotou, bravúrou a
pevným
stavebným
plánom.
Druhu stranu platne vyplnil
Patetlckf koncert e mol v podan! Mirky Pokornej 1 Aleie
Bflkl. Starši a nahrávka tejto
sk l adby pochádza z polovice
päťdesiatych
rokov rJosef a
Greta Dl chl erovcl] z v ydavatel stva Supraphon. Ceské klavtrne duo chápe koncert dravej~le, energlckefšle a rytm i cky pregnantnejsie. V porovnanl so starllou nahrávkou te stereo nahrávka Opusu zvukovo
k valltnetsta. Rozdiel v prlstupe
vystupuje najvypuklejšie
do
popredia v lyrlckej§fch ťise
koch, ktoré u česk9ch klllvlrls.
tov postrádaJú meditáciu. plas·
tiku a najmä citovú hlbku.
Ceh1 dru hú platňu nahrali
slovensk! klavirlstl. l k ed v
niektorých prtpadoch namatťi
dostatočný pri estor pre rozvi·
nutle
celého
maJstrovstva,
predsa vo vllčšlne naz na čili
vi ac než tba črty svo tho ume.
leckého naturelu. PC'foJ Kcrdi!
demonštru je
v
transkripcii
známej
Sohubertovej plesne
Krár duchov vynikajúcu brllantnO repetlčnú oktévovú tecb.
niku a VIrtuózne poňatie . Vý·
r azne
podčiarkol
odlfšenle
spri evodných virtuóznych )!Ir·
land od vedOcef melódia. Po·
merne Ozku dynamlcktl paletu
Kováčove! hry
fdko tednoznafne orlpfsaf Iba samotnému
In terpretovi. Pravdepodobne sa
na net spol upodtera at známa
regi strová nevyrovna n osť Pet.
rorových klavírov a možno l
hudobná réžia l Igor Bohá~ ek ).
Kováčovi však treba vytknOf
určité naberanle d ych u prl lko·

koch [s prtpravou] a nie cel kom logicky sklbenó spomale·
nie hudobného toku v dramatickom závore skladby. Valéria
Hrdlnovii-Kellyo'ft v transkrfp.
eli známeho Schubertovho Val ·
l!tka Aa dur (VIedenaké vel!o·
ry) upOta rozvážnou koncep·
clo u (bez zbytoč n9c h unáhiB·
nf. zrýchlenf) tednotllvých va·
rlácll, pričom sa zameriava na
zdOrazhovanle
klaslclsttcke l
stránky Schubertovot l n š p lrač ·
net predlohy. Stavia viac na
lyrike ako na v irtuozite. Po
stránke
plastického vedenia
hlavneJ melódie nevyčerpala
vsak všetky možnosti, . ktoré
L1sztova faktúra ponOkala. Marl6n Laplanaký na mtnlprt estoro PreiQdia z Transcedentálaycb et id [č . ll stihol skOr
naznač i ť , než plne
rozv ln6 ť
svoje známe a na teho vek také
obdivuhodné schopnosti :

DROBNOSTI MAJSTROV

C

OPUS Stereo 1111 02113

V katalógoch všetkých gr11
mofónových s poločnostf nátde
me výbery krátkych sk ladbl·
či e k, ktoré sO zn•me a rozšf.
rené v roz li čných úpravá ch
Býva tá
sérlf
zoradené
do
.,drobnostl
majstrovw.
Práve
pod t9mto názvom vy§la v Opu.
se dlhoh raJúCa plati1a, ktorá
má, rovnako ako všetk y p odob·
né pokusy, š11nce zfska ť st
priazeň širokého okruhu di sko·
rtl ov. l l čtsel (medzi nimi Mo
zartov Tureck9 pochod, Chop!
nov Va l čfk els mol. GounodOV\1
Ave Martu. Schubertova zasta
ventl!ko. Sohumannovo SneniP
Humoresku
Ge~
Dvoi'ákovu
dur] nahralo viacero sloven
~kých Interpretov : K. Hnllko
d . S. Z6mborakt. Anaa a Qul·
do Hiilhliagoyct l tentokrát 'lA
predstavuj(r nie ako huslové
duo, ala 56UaUcky, 10 eprla\Ht.

Očlnne spd. fa( bravťfru so zmvs·
lom pre premyslený. ale muzikantsky plnokrvne pOsoblacu
architektoniku.
Po stránke osobného zaangažovania a vyrovnanosti vi.fltkých Interpretačných pnt·ametrov by sme na prvé mi esto uoložlll výkon T. Fra ňovej vu Večern ýc h barmónUicb.
V toil o
nárof net Transcedentálnet Plu·
de [č. 111 dokázala r·ozv nir(
ozat bohatú pu!P.tu rantátiP o·omantlcket bravúry. techn tl ke l
Istoty. Diel o te pozoru hou tH' l
z hladiska vývo ja harmorm l<é·
ho myslenia: Llszt v r1om d ttonálnyml
postupmi antlct uu 11
v\rmoženostl Im presion lstl ckuho
štýlu. Azda v nallemnetsl r h registroch 1pppl mohli byt Hkordlcké sledy ešte 1emne tsiP a
zamatovet§lo. V závere by '>8
žiadalo synkoplcky posuntt l tt v
komplikovaných
akordu kl ·h
postupoch a skokoch skr vtu te·
mu lyrického u:-.cku zdOr.tz ;l l f
VIRC.
Vefml
sym pdti CkV ~ 8
uviedla at Eva Virslková-lll anovsk á, ktorá brilantne. s vk usnou eleganciou, agoglckou r oz.
vahou. bohatou paletou rar'tt'h,
správnou oedallzáclou, ale Al
ž i vosťou výrazu
stvárnila ~a 
lônno nokturno La Rega tu venezianu rll udobné večery l t:udo'fft Marclnger vo Vefk urn
ch romatickom Ralope uplalr) ule popri svotot dobre známet brtlantnol technike al
pekný zamatový tón l v temne j.
šfch registroch) . Ani nadmf!rn•
IJPdallzácla. v dynamických vrcholoch nestihla vilak zm U k ~ l t
t vrd os ť akordov
Miestami by
nezaškodilo at viac zdržan i!·
vosU
a väčšia vy rovn anosť
tempa.
l napriek niektorym vyhr a·
dám - ce lková bilancia tohto
edičného éln u te viac než orlllznlvá. Pl a tň u svotou krá snou
grafickou úpravou. trottazy č
ným znen fm štúd ie. vynlka tucou technickou prtpravenost ou
všetkých umelcov bude schopná l v zahraničný c h reláciách
reprezentačne p ln iť funkc i u l nl'ormátora o bohateJ hudobno!
tradfcll slovenskel metropoly.

V, t iZIK

dom J, Salaya 1 J. Zsapku ),
dalet
Bratialan k é komorn6
zdrufenie s dirigentom V. H~
r6k.-. Posledná snfmka
Slbellov Valse trlste v podtmf
SOCI-a 11 dirigenta O. Lenárda te prevzatá z arch!vu
Cs rozhl asu. Výkonv všetk vch
Interpretov prispieva jú k dobrej,
vyrovnane!
umcl ec kel
úrovni platne. Pozoruhodna !e
IBI zvuková stránka (naj m!l nasnlmanle klavlra ). Miestami 11
v ak echa pou~ltého prllls ve.
la, l!o ved!& k pocitu IsteJ
umetostl ( 1. stran a) . V poslednom ča se sa znovu orl ch!ldza
na chuf .,live" záznamom. pre
Ich dOveryhodn O bezprostrf!dn osť a fah. ktor9 sa mnoMml
stri hmi mOže narušiť. Proll v~
bcru skladieb nemožno mat n ~
mretky url'ltú nedôslednos ť vldfm v tom ~e medzi orchestr41ky rna druhej strane l te
zamiešané
d osť
nelogicky
skladba sóllstlcká .

l, PODUCXI

NÁŠ ZAHRANIČNÝ H O SŤ
Cukosloveo•kl
sym[oolckl
teleso ste doposlal oedlri~Con ·
ll - hoci dujem z oalel straDY bol vidy •••
Vsetky Jednania stroskotávali na ot. zk e termfnu. Som
angalovan9 v dvoch telesách,
okrem toho vera nahrávam
na gramoplatno, a tok mám
mál o vorných termfnov. Možno
nlukedv v budl~enostl ...
Prechád zate 1 Royal Phllhar·
mu nl c do BBC orchestra , , •
- Ano - po štrná<;tlch rokoch spolut>rAce. )o ml to trochu rutu, otu protavlll sa tstli
názorové rozdlolv. pravda. nie
um!'leckého charakteru, a tuk
som sa rozhodol k vvssto spo.
mfnanému kroku. "cd sa v
Londýne stála tAto vec známou
!hned' !.ll o.:vul BBC so SVOJOU
ponukou. Akceptoval som tu,
lebo vtom, že tento orchester
1e rovnako vyntkatuct. Budem
tam mat výhodneJšie podmienky Som totiž angažovaný nie
na Jednotlivé koncerty (ako
d o poslal), ale na Isté obdobie,
t akže m l odpadá vera clost.
Skíl r, nd ste aa stali dlri·
a ontom, pôsobili sta ako ho·
bo lf sta a korepetltor . ,.
- Každý dirigent, ktorý začlna v orchostrl ako lnštrumentoltsta, zlskava nczaplatltefné
sku~enostl. Spoznáva totiž dieIA a dirigentské techniky zblfz.
kA , Ml ad! dirigenti povozuju
JlOd ubnú prax za zbytočnosť a
tulta sa dostat to nalrýchlet'Je k taktovke. To, čo Im
,.u~!uw, spowatu al neskOr. Z
t 9chto dOvodov by mal každ9
dtr .,l(ent okrem k lavfru ovládať IISpOI) 1eden hudobný
uá~trot. Sám som sa začal učiť
hre 1111 klavfrl ako p!lťročn9.
Ale dlho som nechcel byf muzlkuntom. Ako
d vanásťročn9
&om začal hrať na husle, ktoré som neskOr vymenil za hob ol. llre na klavfrl som sa však
vonoval sllstnvne, dokonca som
v~eJ"e jne
pr edniesol
klavfrny
koncert s orchest i'Om. Podnes
hrám na klavfr! nalmll komurnu hudhu. Nu to sl nAtdem
v ;>lfv dosť Čll'iU. )e to C1plne lnv
potil, ne! stAt pred orchestrom
s lltktovkou a čakať, čo sa stanf'

PokladafCI véa za wal!nerov·
ak 6h o a strauuovského l peclallst u. V opere dak d éY&te
11r c dno sť talianske mu re pertoá ·
r u •••
Dn11s ul' d lr!gu lem opflľ
ná predstavenia menPI. Svmro.
ntrk9 koncf!ľt mOžam tutll! skúllat tak dlho, ako chcem, čo
V d!ViHllll
SUČ it SIIOStl
nie le
mowé. SOI!stov dostanete tiež
na jednu sk n!lku - 11 vllčlllnou
nt e t9rh, ktorých by ste chceli
a po trebovali. Preto robfm operu I ba vtedy, ked ml z~~ručta
d ostatočný počet skúšok. Napr.

Rudolf Kempe
Elektru '>Om dirigoval po
Osmich sku~kach štyri predsta·
venla za sebou v krátkom ob
dob!. Taká práca mt prináša
rad ost. V Mn!chove t>rodved !nm
Maškarn9 ples a v Covent
Gordon Opere as! Strau~sovu
Arlodnu. V minu l osti som sku točne
dlrll(ovnl viac talianskych diel. Mám Ich rád natm!l Pucciniho. Bol11 to aká·
sl reakcia n11 množstvo Wag·
nera a Straus.,a na koncertn om
pOd tu.
Nem yslite sl, že med zlnárod
né festi val y p rež!vaf6 Infláciu ?
- Túto voc nemotno zov~n
obec11ovaf. Niekedy sa skutot.
ne festivalová úrove11 prPtavu
te Iba vo vstupnom. Festl vato
vé akcie by mali mat vždv m l
mor!adnc vysokll llrnvel) oiP
tá s11 dll dosiahnut Ibi! pro
strPdnfctvum
vefkého JlOČtll
skú!iuk. An! ten noflcp~f ume
Ice nedoká.t.u niC, nk nema du
statok času. abv mohol svow
VYStUJJOnlo ObČPrstvlt nlnč lm
nov9m. Casto Sil hovor!, le IPs
tlvaly sa por!adalu pre cudztn
cov kvOII turlsl!ckl\mu ru
chu a umelecká nllolil ro
vedra1~1a . Rol som uZ ntukorkokr.lt . VIle! kom, ako &a vvt vo.
rf slávnostn!! otmosU\ro
nrl
koncerte, alebo na opernom
predstAvP.nf bez toho, ~f!bv
to niekto organizoval. Prosto
umeleck9m flnom. Spomt
nam st na Jedno tukll uvndmue
Fldelln vo VIPdnl. U' tlrl pro
dohre, v ktore) sa mulu vs.•ll.
čo stať, tl;lo v ntko tuk brllunt ·
ne, ~e táto úrovllfi "chvtllu"
spevákov. ll oCOl sa na to nik t o
nepripravoval, vzniklo vynlku
lllcP, !deálnn festiva lové llr nd
stavenie.
MIROSLAV SU LC

Zo za hraničia
Mongolská opera v Ulanbatore uviedla k Roku če,,kcj hudby Smetmto vtt Predaml nevestu. V budape!Wan~kej Statnej opere mala
velký ,;,,pech premiera Janáčkot>ej J~j pastork1111e.
Da v1da Olstracl1a menooall za če.,t nélto člena Spoločnosti prlatel ou hudby oo Viedni.
V ýrltodonemecký rozhlas vy siela zaujímauý cykl11s piesni pre
mlade! p<Jd náz11om - Pie.ulouý magazín.

Ce.~l.:é 1101teto osláu,lo 50 rokov. Za tli dobtl naštudovala vy§e
200 ~kladt~b.

Hudobné
Bulharsko
vo svete
Podľa oflcldliiJICit zchnamov p6sob1 495 bulhar,,kýclt profe.~ iondlnych lw clobnlkov ( inštrwnent a ltstoo, Npevák·ov a balct nýcll umelcov ) dl hodobo
v 16 krojimicll Eurtipy, Aue. Af r ik y a Amer iky.
Mnoho Bulharov je koncertnými majstrami v
prominell tlltích stibororlr Cur úpy a Ázie: vtolon :·e li~ta GPorgr Petkov '' orrltest rl západober llnskeho ro::hlasu. lw.,llsto Fmil Ockov u Stokltolm skej fllllarmonu , N Tt~mangelov vo otedenskom
rozlllasovom orclle~tn. V a~/1 I vanov v Luzembur sku Dalli1 1í.~pe.~ne ko11cert ujtí po Suédsku, Rakúsku, Svaji:wrsku, NSR ...
KrrW·a krajin, kde pó~ obta, tcll vysoko oceňu
je, v mnollýclt pnpadocl 1 dokonca prtaznivejUe
11ei .~pe vakov. Pro,,pe!n•l č11t1tost vy~·,ja aj vyše
60 hudobnlkov v kraj111óclt .~ men§Orl profesio nálnou tradtclOtl ( K uba, Tumsko. C(lypt. Irán).
kde zaklada}tí sym/ollicl..-é a opemé orchestre
a pomahajli pri výchove bt~dtíciCII domáclcll 111terpretov.
Ako je to so spevakml a balet nOmi w rtelcaml.
ktorí dlhodobo pôsobia " tallraničl? Najviac Ich
je v NDR - 157, nasledtlie NS R, Rakúbko, JuliO·

Prokofiev
v Berline
Prokot'lovova opera Votna a
m1er (pod ra Tolstého roman u 1
sa medzinárodne prul>Ad tla !hli
v po-,tednych rukorh Dnes ou t rf toto lmpozantnó diAlo llO hu ·
dobno drumltt!rknt -,trá nke ruA·
dzt vrcholné ellu la -;or. IH lbtlckého umenltt. K nupfsuntu opery podnietila sk lllclnwro Vufká
vlllstencckll vojna. V č il so fa ·
~is tlr.kého prepadu ZSSR
na·
dobucl!o Toh.tého aplck6 ovhanlo bola ruskóho nlirodtt oro·
tt Nttpulennnvl 118121 l)ált.tvo
uktuálnv vvwum Je len pochn.
Pltefné to sa skladater. ktor~
so svoJou lllllntolkou Mlrou vvpracova! .tt libreto. ocitol nrcd
verkvml tnžkosfamt. Nebolo totiž rahké tJrrHimočlt do hudob·
nel reči ~!roko rozvlnut9 román. Pre Prokorlova sa 'ltu ll
norom velké \•lastPtHII'ké oonr\' rusk\'l·h klus! kov
od
Glinkovho l vuna SusuntnH, no
Musorgskl\ho B orl~ a Godunova
Tttk, ako t ll•lo OllPľ\', cl o'iiHla
ot Vo jna u mrer r horakter okrisl hudohnel knihy, v kto1·Af
ka ždý obra1 ntelrn pasOvo oh
~a h kupredu, 11le obtasr,ute e l
Jednolltv6 situáci e a hlbšie sOv!slostl.
Prokofiev, ktorý pracov111 at
do smrt! na svoJom diele. zanechal materiál, ktor9 by postačil na dvll operné večP.rv.
Realizátori stá li tedA pred ta~
kou lrlohou krdl!t t11 k. ahv
dramatick~ v9vot celku neut r .
pel.
TeJto hudby Sil pred mnoh1m t rokmi tispešne zhostil IOil·
chlm Herz v Lipsku. Berlfnska
Komická OPPra urobila dobre.
že sa opierala o toto spracovanie. Zv !Bstnost ou berlfnsket
Inscenácie bolo, že pri tel tvor.
bo
spol upracovlll!
sovietski
umolrl: hlllvn9 rAž!~~r Moskov
ského hudobného dlvodla Stan!slav5kého-Ne m lro v tč a - Dan -

VCaikovského dome

...

Múzeum P. l . Cajkouskéllo u Kl111e.

slávia, Svajčiarsko, CSSR, Belgtcko, Kuba, Al:irsko .. A! na malé výmml.:v sú to absolvent i bul·
harskýcll ~tatnych kon:ert:atóril, ktorí boli urcitu dobu členm i domdcteh dwadtcl. \led::1 mm/
JC vcla lour eatov mcd::~ttarodn ej suta.:e mlactycll
7pemýclt spevákov v Sofii ( r1apr. \largar ita Lilot'O
t. č. prva sólistka vtede11~kej StátiiCJ opery,
Elka t.hceua - pô~obt v SR, A111la Tomova-Si>l·
tová, ktor á ma 1tále angazman v NDR. Peter
Gugalov - tenorrsta p6.~ooinc1 v :ápadober ltr11kej
opere, velktt úspechy md Mana Chr lstova '' Bel·
gicku a A1ma A lck .~teva " /lamburgu.
Uvedené fakty nutta k zamysleruu. Stiču.~~~tt ~O ·
cialrstlcké Bulfwr slt:o IIIJChoucwa tíc tyiiOcl rl~ mno:: -~tvo profe.~IOIIál ny ch mu::tk•wtlo v. z ktor tíclt r•!alr
iba malé percertlo zostáva doma. Umelci, ktorl
odcltádzaju neskiJr tvy.~ujtl rirovc,-, hudob•rélro
iivota ltlýCit 4·rajm, ča~ to u tdmych bohatou 'tu·
dobnou tradíctou. Pra vda, aj u minulosti boli
umelc1 so stálym a11ga::márt v ;;a/tran/čí, ale číslo
495 je alarmtlJIÍCe. Z•wmenci 495 l vor cov pre cu dziu kultúru . Pl'/tom ~~i •tavilevruci bullta r ský~h
dwadiet tlie ra: speclkaml net•urovllartfÍCh s611strc4•tích p•ejavot• Bulltar.~ká kritika oravldelnt
posudzuje kri:ové ia vy med::1 sóll.~tam1 ( na fčas 
tejJie medzi tenor m1 ). a pr~ tom o ::altramči pôsobi celý rad t>ýborttýcll spevákov. V NDR. o NSlt
a 11 Raktisku účinkuje 214 z 234 bt~lllarsk!icll ~pe
!'akov a 18J lwclobmkov - taktsl o o 1\' DR a ,\ SR!
Je licltotwé. ! e 1..-rajillll ·' takou bohatou lwdob·
nou kulttlrou anga::ujri a vy.roko ltodt~otia bul·
ltar~ktícll s()ltstou, 110 •ta rlrullej strane sa bulharsk·d verrJnosr :amý~la nad ml.~kamt ucih, kde
rta jednej xtrartc je polo:;end zaltranlénci sláva 11
•ta cl r tlltej pozladavky •rár odnej pr ofestond/lte/
1· ·• 1ttír y.
(Podľa bu l harského ča sopisu NASA RODI·
NA spracoval : -gz- }

Málok to 1 hudobnlkov návl tevn{
kov Moskvy sl nechA u fsl prlloil tost
nantovy pa mätné,lto miesta - dnes mlí·
zea - v Kline, v ma l om m es t eč ku , vzdialrnom od Moskvy vyile 50 k i lometrov .
Podmoskov1e - čarov n á oblas(, v ktorej
sa t.frledaf6 C:íre roviny s brezovými
h6(ml, je prost rrdlm , do k t or ého prl chádu nhltevn! k Klinu. Tu t lt - s men 11 m! prf',távko ml, vy pln ený mi cestami do
Moskvy, Petrohrad u, čl za h ran ičia
P e t 11 r l r f i č C: a • k o v s k l 1 v rokoch
1118!1 a:t 1893, teda posl ednf ch 8 rokuv
svu jho ~I vo t a. V fednu poschodovom b!e
l om d omo, zasadeno m do bohatého pa r ku, s6 miest nosti, k de ka:ldd malič kn s t
jo uchovávan á s vefkou plétou a úctuu
Tu 11a stretáva ju návlHevn!cl z celého MV O
ta. Medzi národná Ca lkovskóho
sút a?
k torA bol a t ohto teta v Moskve, sa stal a
vlta nou prllo.titostou pre 6čos t nl ko v ak
cle, aby navltlvlll m6ze um C:aik ovsktíh o
a oho7 námlll sa s p o s lrd n ~ml r okmi ti·
vola gcDiúlneho maj~tra , Hoci kaž d !~

d robnosť

Prokoflevova opero Vujrw a mtcr - l . dej.~ t vo: 1\utu.~u s /pár•
11/la v berllflskej mscencicu Maqtlolcno Fale wic:ot>á, Sonu Gisela Pohlovd a Andreja
Uwe Krey.Y~Ig.
čenka Ln Michallov, v9tvarnfk
Valerij Lenntal a návrMrka
kost9mov Marina Sokolo90U.

Mlchallov chcel predov~et 
k9m (v rámci historického 'iU
tetu l ukázať úlohu národa, ako
ne ..mtčlternet sily v botl za mier
a rudskost. ako at cestu hrdl
nov opery po boku tohto ru
du.
Ul v Lipsk u sp4tiil tcdootllvé
obrazy vysvetrurú c! komentál'
V Berline tento spOsob ro:.:sf
r ll tak, že hlavné postavv z
dela vystupujú a hovoria originálne textv z Tolstého rom4
nu. Ztar, niekedy 110 d!h6 mo
no lOgy ( a1 ked spevákmi dob-

le unlkátoa, predsa väčliaa dl)máolch l uhraolčn ých hoatf 1 pietou
atuj( nafmä ' pracovni Catkonk6ho, ktor 6 dokazuje, fe tento tedlnečnt tto,ek
bol predovietkým robotnlkom umenia.
Akosi 11ymbollcky k teflo myllienke pri·
vádza člonka prostý, nahrubo ohoblo·
van ý still bea zbytoi::oýcb prlkru.
miesto, kde sa skutol!ne pracovalo. d ·
stNdene hradiac na jeden zo zlikladov
toho, f o obklopuJe človeka počas jeho
žlvotnef p6te : na ryhy a čiary dreva
nevylelteného, prostého, čllilébo. Vletko
to, čo bolo späté s prlvátoya IIYotom
matstra - teda lebo pracoYat kit, aJiál
na vy tadruje tednoduchost a nevyumel
kovanost'. V Kline vznikli teho opery PIková dáma, Jolanta, CarollaJka, Crlnlč
ky, ale l balet S,taaa kriurica, Luskli·
IHk , 111. klavfrny k aaaert a Vl. aymr6
nla h mol - .,Patetlckli" mimocbo·
dom, vznikla za neuveriteloe krátky ču
- tri t91dne. Ale Cajkovaklf aebot len
-sústredent m umelcom. Z6klad a podporu
teho ~ e nlallty tYorllo l llroké vieobecné
n delonie. Dôka zom toho te bohatá knilnlca, zariadená 11 9Ynlkajiclm 9kusom
Intele k tuála, kde
a strledajli romány
verk (c h s6 časnlkov Ca fkoukého, s kni ·
h ami teo retickými a llloaoflck ými. Cat·

re prednesené l
dram11tur~11
d iela na ~k odu . Stretnutie a.: ata!le :i umlorallictm
ndrellliD
ako at voTká ária Kutuzova sa
~ta!l vvvrcholonfm
predstft\enla. Tu, ako at v plesovel b1'6na sa Prokortavova hudba oearu tuco
krásna. duchdnlna
po!nt ovanA a vyrazovo boha t6
dranutllckv nAplno uplatni·
la Práve hudba sa l napr!11k
dramaturg!ck9m
l)roblémom l
stala v9raln9m wedef' tvom mo.
dcrnóho snctalf~llcko r ca lrstlckóho hudobného divadla.

IIANSJ0RGEN SCIIAEFEI
( Krl\len6 l
M USIK U:'ID
Gt::SELLSCIIM'T 1!. 71

konkli uvlada! ll svetových tuykuv. Nl·
mi čltal a prekladal vlietko to i::o býbllo kuiUírnou Európou drubof poluvl.:e
19. storoi::lll. Bohate diP.Io tohto IUiflrt
mohlo nnlknút len v mul mlilnum ••·
1tredenl, bez obzeraula sa na ncl H ·
podalatn6, alello ro.:ptyfulúce Jeho ••·
kromle. Iba tak si mozno vysvetlot , u
snáď nataenUilne j ia opera sklad11tela Piková dlima - nnlkla za 40 dni. A ••·
pokon len takáto tažká a h6t evnal• pri·
ca lpusoblla pradi!asnú vyterpanle Ct!kovakého, ktort zomrel ako 53-rol:ny.
One11 te pred Cafkovskébo domom ,,.
11tavaoi nod budova. kde sa strel6fl·
16 na koncertooh nalvlil!ii mat11trl ruska!
hudby. Priamo 9 feho hostovskcl i1ba aa Cejkonk6bo klavlrl - aa dnkrát tla
roka r 9 deň úmrtia • narudenia ak l•
datera l JKJriadafi koncerty a kluireal
lvorby nJafartra.
veru lláatubu na zachonnf Dô9otln•
ho stnu tohto prlestrann6ho 9ldieckelle
sldla Cafkonkého m6 jeho brat Motl•t
lrjlč Catkovsklj, teho lllillle dostalo 10
VOSR plnú podpOru mlad ého sovielskeha
lt6tu. ktor~ vybudova l z Klinu dnstotný pamiitnlk jedn6nw z na jvli::lft'h q~at
strov nielen ru•kaf, ala anton! hudlly
f ôboc.
-t-

15 rctev opery DJGT v Ban!lket ~ystrlct

Bilancia práce aúspechov
(Po k račovanie
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zostavovani dramaturglckych plánov pre rokv
19139-1974 vedenie spevohry bralo do úvahy vlacet·u
zreterov. Bol to Jednak základ z diel take! hodnoty,
a ko Mozartov Don Giovanni ( v réžii Karla )erneka a. h.l
pr e m l6ro 8. 5. 1971, a Ponchlelllho La Glocondo
(18. 3. 1971), čl Puccini ho Bohémo (30. X. 1971). Oalo!
požiadavka Interpretácie súčasno! tvorby (uvedenie bul
hor keJ opory K. Kturk člfs kého julo, Suchol1ove( Krút
i111vy, co l o večorn6ho baletu zo s ymtonlckych diel Jána
Clkke1·a Ked srdlel:ko pobolieva, Prokorievovho Prlbohu
ozatstného č l oveka 1.
počas trvania sl vytvorila banskobystrická scéna stálo
publikum, ok ruh stá lych obdlvovaterov. ktor~m te
adresovaná prevalné čast r epertoáru. Pritom sa nezo
búda ani no vychovu budúceho publika, ktorému venuto
ta kmer ka~doroč ne Jeden celove černy program. Tak to
bolo pri premiéra Tučného pradeduška od J. Krl čku
(24. 6. 1972). Nedbalovho baletu Z rozprávky do rozprévky (12. 5. 1973), Dvoi'ákovet opery Cert a Káča
(20. 10. 1973, a lebo do bud(Jcet tublletnej sezóny prlpro·
vovanet detskot opery Tibora Fre!lu: Martin a slnko.
o n:heater ako hlavny S!>OIUtVOrCa Celého umeleckého
dian ia dlhé roky zápusl o svotu kvalltnu tvár. SpôsobuJe to tedna k nedostatok kvalltnyc h hrá čo v -sl!'lčlká·
rov, čostll t luktuácla členo v. zátozd ov~ charak te r scóny, nehovoriac o chyba tacom mies tnom hudobnom utlllstl typu konzervatóri a. Len vd11kn preclznos ll 11 povnosti dlsclpllny Pl'l Pl'écl s Ol'Chestrom zo st rany dir igenta Antona Buran ovs kóho mo~nojtovorlf o kvalitných
v9konoch , zo ktor9ml so s kryva mnoh o h odin drobno!
pr6ce. Podobn~ podlo! na Orovnl o•·chest ra m!'l al dh·t ·
genr Vottech tavora.
- dnes lo Jednou z na tslab!i!c h oblrtst• umelpc
1 bor
keJ préce. DOvod? Nedostatok členov v muto;kc l
času zbo, u. Z toho méltt sil ktoré lbor mA, te t>olo
v tea eAterntsto v, klfll'l md IO skú~kv v popofurtnut!.lrh
a vr.čcrnych hodlnllch . Tak Je vážne narui.un<l urur u
ce lého ensen1blu - nu tmil v pred premiérovom obdob!.
Za doného s lovu seJ Ca1ko hfHdá východisko Zbormnt~ter
Karol B6Ja, ktorý prnrtlle v DJGT od zalolen ln o; r)<>voln·v
mOle .,postaviť" zborovó• scény len vďaka svote f trp,!l
ltvo ~ll a vytrva losti P9<.hou Jeho práce može bvC Zttllnf
žens ky zbor.
~baletneJ tasti s uboru patr! slovo chvá ly lv prvych
r okoch práce l chorOOJ!I'afovt Boh umilovi CcJI IInrJvi,
kt lH'ého činnosť vvvrcholtla uvedenlm Oc'enásovh9 b,J
letu Vl'chllrska plr.sen ( promlóro 4 9 1964]. Po krtltkom
posobonr zasl. umotco Joze ra Za(ku zo SND vrur•J;J so zn
choroofp·urn opllť F. O. Betnlltl k (pracoval v Oj(:T t v
r okoch 1959-62). )oho runtázl11 n dOvllp naSl• u plutni!I! IP
vo vlacery<.h ton ečnych kreáciách s uboru . hlavne vsnk
v rolovočor nom uvodon! baiP.IOv Ked srdiečko pobnltuva l. Clkkoru 11 Z I'Ozprávky do rozprllvkv od O Nodb.l·
la. Subor lo oracovlt9 a disciplinovaný, te vsak nP.vyh nutné omlAdli ho.
scúnlrkjj podobu vtlčstnv ln~C!lnOVOilVCh diel na ban·
skobvs trlckom
tllvlsku vvt vor ll
Pn vol
Ile rch l
(v DJGl;. rruruta od 19591. Vo svolct pr ~~~ t'lJP.s• l
usl.allm nožtadav•ek rôw~ ch hudobnych a\nrov 1onor;J,
opereta, muslcalj, Ilko 1 r Oznvch štytových stvárnonl
Pri re pektovanl hlavných reilsórových požiadaviek sta·
čll vtosnat, uplatniť aJ svot osobitý vkus, čim podporil
krásu, ideu die l. zvýraznil drobné odtlenkv. abv dielo
dostalo v2dy puuc plnokrvnóho stvárnenia. Spom!namo
na teho scéuu ku Krutuuvc. k Oouov• Giovonn11nu, ulo
l
lnsr.enl\clám I' Ožl~érkv O. Bargllrove J.
v sučos n ostl má Operná scén a DJGT VO SVO!Uill teleso
14 It l sólistov, c'o to vefml millo na prácu nilroč n ~c lt

titulov, nohovol'luc e~te o Zdbezpočovanl zl\tuzdovych
Pl'edstuve nl K popredným sólistom rau!me t>redovšetkým ba r ytonlslu Stefana Babfaka, kto rý pOsobl v D)Gf
od l. preml6r y v talianskom l súčas n om r epertoilrl. kdo
vytvor il rad výborných postáv. Dagmar Rohovú , ktorá
patr! k základným oporám s opránovych ženskýc;h liloh.
M~ vytvorené bOhlltó umelecké lázem ie množstvom s vo
Jich k~olltno nas tuflovaných uloh. Frantliek Caban tva
rr um.,l ca s vykryšto llzovaným herockym, natmll vStlk
proclznym hudolm\im projuvom. Andrej Byslran vytvoril
postavy, v ktnry c h sa .~:u~kvet svoJim plnym, mnkk9m
hlasom. J.. teho ~lvotnet ulohe trebn rát11t postuv u Ste
ll nu z Krút11nvy Ján Hadraba , Alofz Kublč ok. Milan
Schenka patr1a k základnému kádru sólistov. ktor! svo
tou m uzlkalltou vvtvárutú hodnotny rámec lll!>Ctln!'lcll.
V tomto zmysle možno hovoriť 111 o tenorts tovt Jánovi
ZemkoYi.
ntmll v po:.ledn9ch Inscenáciách sa protnvll
5VOdomltou, hudobnll nn výske a kulllvovaue prlprave·
nou pr ácou (Jurku v Certovl a Kl! či, Cusslo v Otho llo
vil . Tenorista Vo(tec h Kociá n má zo sebou rad ústw!-.
nfc h verdlovskych prrmt6r ll hostovunle nn scónn ND
v Prahe. Jeho kologn Frantllek Urcikán vdak!l mnohym
nároč ný m lilohtlm, kto•·é do-.tal. vyprncuvu so nn dubJ' II
urovela. Komol'l!o lnd ený h lus Boženy Fresserovet Jo vy
hodnotu9 te natmll v Tr ovlo te. Skll'ic ná 11 umolcckv t>ro
raslonálno to prll cn jarmily VaAi cove j, ktorá uputula
zvlás ( v postu vo Dany El v! ry (Don GJovannll o v mno
1ých operotárh. K <oluWbne ua tm lodš!m patri lllllZ LO
sopranistka Stanisla va Sara r oV'é, ktorá zaznamenúvd
mHkkým zararben!m hlasu prvé 6s pechv. Pozornosť ln·
slúži aJ práca s óllstkv Viery Hr onskeJ. Zo s óllstlok,
ktoré zo 'itlbOI'U odlsll nodíivno. spomenme dlhorol!nu
oporu suboru, výbornu L. V ys k ot llovťi .
tn~s t rokov oporv DJGT sa pomaly naplni. Za ten
Päčas
s11 znznamenulo vera rOLnych akcii, uspechov

11 naSt udov••n!. Nemožno Ich l>t>omen uC všetky v trdnom
člllnku. V spomtnuných etnpách suboru bol zv lást vý~namny r ok 1972. Vtedy Ministerstvo kultúry SSR udeHlo spevohre v BanskeJ Bystrici Stntút opery. čim sa
stala t ret!m operným telesom na Slovensku ~o!ca
s povinnos ťou zá tuzdov. ale v menšom počte , ako clo
vtedy. N11 čP.Ie Divadla (GT 1~ rladtter Stanlalav Kmot.
ktorý v s poluprá ci s reZ!sérml Kolomanom Cllllkom,
tn11. Petrom Oilrrom (ktorý IO l dramHtu •·gom 1. dirigent·
m1 M. Smldom , Antonom Burenonkt m a Vnttechom
Jnorom vytvárnju vhodné podm ienky pre pracu celé·
ho súboru. ktor~ do dneSnýcb dn i pracute v Národnom
dome, v budove, ktoré pOvodne bola mvslená a ko .. do
časny a prechodný" kultúrny stánok pre Banskú Bvs
trlcu. no zatlar te teho trvalým pôsobiskom . Verime. že
nll tbllt!lle Jubileu m bude l oslavou práce v novom nro
stred!.
EVA MICHALOVi\

~1aditet

- zafl.

ziltnského K onzeroat6rla
Vojtech Jakubík.

5kola, T.:torá c:rlstuje o Zllílle
už d oadslatydrullý r ok, md
nmo:st VO tl Z:IIUIIÍ, OCCneiiÍ a za slu/t . Počas r o::právama r iaditeta
Vojt echa Jakubrka som pochopil
:e krdme vlisl ed/o:y a uspechy
ma}rí .,fundat or a" tw}mil v nom
Vyšiel :: rodiny zelemičiara, sl.·olu ttavštevoual u Raj cr a maturoval na Učlletskom tÍ$ tUve v Bánovciach.
eskôr ::í.~ kal aor obárw
pre stredné Akoly. Vzfah k hudbe
a spevu prehlbo val v Suji , Malej
a Veľkej Ciemej (kde u čil ) . ako
osve to vý inspekt or v DunajskeJ
Strede a neskôr (od 1. mája1949)
ako kraj.~ký Inšpektor pre kullaru, umenie a hudobné $koly u sídle kraja - v Zilille. V Jakuh1k
si di pri zrocle hudobných Jkôl. V
roku 1958 sa .~ tal r ladite(om Vylilej hudobnej §koly pre v;:deláuante uč/tetou h udobných $kôl. ktorá od r . 1961 prerástla v Státne
kon::eruat6rtum.

učlter

V kaidej

triede zdobia ste11y dip•
pochvalné uzrtanla, oec ~
11e111a. Tu !tuduje i jedna % naj"'
lep§ích mladých huslist1ek CSS R
Zoja K opčákovó. Na hodme
spevu sme ::astl1tli Danielu K u ..
biatkovú .~o vzornou učttefkott
Ľubou Sestákouou. 1- zomý uč:ltet
Dezrder /l arva/l mal na hodirtfl
ziačktl 4. roénlka Vlastu Iionzo ..
vtí. Vzomá učiteľka /J elena Pitt "
ncrovó chválila pred rtami hru po~
::aurtlst u Paola Zajačka . • .
,.Dopyt PQ absolventoch je ver ..
1omy,

Prechádzka po konzervatóriu
V Zrll11e,

tem ých učltetou tooria absoluentc
školy. Dotera: skončilo %1littsk6
K onzervatór ium JSO ztakou. Z
nich monumtálne duadswtl študt'·
j ú na vysokých !kolách - a po•
d(a 111/ormácií patria l tam me~
d:i ttajlepších. Mno1tl .m platn(/"'
1111 členmi profesiondlnyc11 1wdobtlyc11 telies o celej republike. 1111
sa vrát1a po st1idm ako dobrí pedagógovia: naprrklad Bohum1l Ur ...
bcmec, Pavol Bienik, Dagmar Du ..
bcnová, Milada Hrianková, E:r1a
Kudjová, Elena Pittnerová, Marta
Singerom1 . . Známe stí mená od ..
chovancov skoly: ltuclobn('/10 sk·la..!
datcta Tadeáša Salutl, sopranistky
Gabriely Betlackovej, dramaturga
Cs. teiev1::rc a sl..-ladateľa I gora
Dibáka,
Boi:eny Cupkouej-Pol6 ...
nytOUCJ, ,,úllstlty Novej scény, Jitt -'
dŕlcha Pa::deru, laureáta Prazskej
jari 1972, Paula Fukô, režiséra Cs.
televízie ap.

na ulici Mar:ra-Engelsa
stoji budova, :: ktorej delltlO·
denne uychddzajú zvuky r ô:myc11
hudobných nás trojov. K or~ze r va 
t 6ri um. Jediné u Stredoslouenrko m kraj i.

V ilkolskom

r oku 1958-59 bolo na
ilkole 18 učitetou a 98 ziakou.
V tomto školsk om r oku: 42 interných a 20 e:rternýc11 učiteCov,
ktor! uyuču j a. 198 žiakov denného šttídra a 35 zlakov št údujti.cic11 popri zamestnatJl. Vtlčšinu in-
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Oun 6. júna l. r. odišiel nahle (YO nlcu 7Z rolcOY l popul6rny raz.
hlasov ý dirigent FRANTISEK DYK, noalter 116tneho vyznamenania
Za vynlk11jucu prácu . Ako v äči lna umulcoY dosial aa k r ozhlasovej
práci cc:r. tlnnost divadelnú. Zriedkavý m hudobn m ta lentom upozornil na Mba ako U -r«M!nt ltudaat, kHy (aa nhrb Vficlan Taticha l zanechal gymnaziálne l túdtum a atal .. korepetftorom l po·
mocnt m d irige ntom r>f eshtkúho divadla ., Plzni. Mal to iťutle, :Ze
ume lecky vyrastal pod vpty11om takých znamenltfch dirigentov, akýml bol! V. Tallch, ján Janota, Pavol D i! daček , i!l Antonin Barták. Za
desat rokov svojho pôsobenia avledol nemilo ac6olckých hudieb ,
feérlf, revuálnych a klasických operiet, baletov a opier. Svo(o kompozičné vzdelan ie doplnil súkromným ltťidlom u plzens kého skla·
dotera Stanislava Sudu, dirigentské u L. V. Celanak6ho. Po dočasn e !
p rax! v Juhočeskom divadle v C::eakých Budi! joYiclaeh a " apevohro
Vlnohradskof cé ny v Prahe aa atal (na odpor6čanle Otakara )ere ml éila 1 zakladaterom orchestra bratlalnakého Radlo(ournalu 1929. ls t y Iias tu pracoval po boku vynlkat6ceho Oakara Nedbala.
Po Nedbalovom odchode pre vzal l pro11ramov6 a or~anizačnú alránku hudobné ho vysielania. Uv6dzal predoYietktm noYé diela ). Rl)slnské ho, A. Moyzesa , E. Suchoňa , A. Ol!on61a a 1. Bol " ťi z kom
kontakte s č l e nm i Slovenského nérodn6ho dl'f8dla a yJedol amatérsky spevokol Zora. Vera spravil aJ Y pro.pech žlvotn6ho diela svojho drahého u člte ra St. Sudu.
Počas s vojho 10 - ročnébo bratislavs kého pOsobenla zfskal F. Dyk
neucenite rnú i lvolnú a umeleckú i kolu. Sn6ď by tu at zostal, n ebv ť
vytvore nia tzv. slovenského i tá tu, kedy bol slu l obne prelofe nt do
Brna a potom nalnalo do Prahy. Tam a[ormonl - Ylli!llnou z č l e ·
nov brallslavak6ho a koileklliho IUídla - Prallkt rozhlasoYt orchester a atal sa Je ho i6fom. Ako hnať i!llto dlriJIO'fll orchHter FOK,
po osloboden( Uei orchester brallalnak6ho rozhlasu a Snero čea ký
symronlckf orches ter. V slulb6ch pral akého rozhlaau bol plafch
23 rokov, d do •vofho penzloaonala ., roku 1982.
Ale ani vtedy F. Dyk nepreatal pracovať. Neinnne robil ríilne
a rani mán, na klnfrl aprev6dzal popredných operných apevákov a
dlrlgent~kv •po!upracoval 10 Slredoteakým aym[onlckým orchealtom
l olte Iri dni pred nei!akaným 6mrtlm dlriJOYBI popul6rny koncert
za 61!astl č lenov N4rodn6ho diYad ta z Prahy 1.
Pamiatkou na Oykovu umeteck6 prAcu v t::a. rozhlaae zostávali
avukuvé záznamy celých operatcb kompletov, mnohtvo anfmok dobre( populárnej hudby a Yfňatky 1 opier. (Tla poaledn6 nnlkll ., apolupr6cl • A. Hostomakou, alebo ako aťii!aať budobno·ndelbacfcb
projlramov dr. M. Oi!adllka. l
Olrlaent F. Dyk vo avofel rozblaacnat pr6cl robil Yl dy yiac, ako
vyladovata povinnoat. Dôkaaom te ataroalllv6 prfprau ltudoun6ho
materiál u a umelecky kulltn6 budobd daaamy. DykOYe nahr6Yky
vyi ll v!dy zo ardea, a preto u ardea at dottkaj6. V tom le leb aatvlčlla hodnota.
Ulfloi!n6 Ili aJ poi!etn6 DykoYe laltrumeal6cie a orcbeatrfilne
suity z baletov (asi 20) . F. Dyk n6m bude cbfbaf at ako tedea
z najlepllch klavlrnycb sprevádzai!oY.
MIROSLAV MRÄZEK

Pr vy októbrovy ty!deu
tohto roku bude v ~rn e
v lll ročnlk medzlnárod10(
rozhlasove! sú ťa že
P1·lx mustcal de Rndlo
Brno, ktory le portad"n9
pod h eslom NárodnO hudobné kultúry. Zatlar sa
prihlásilo 12 rozhlaso
vych stanic.

ml veľký", llooorl stídr ult Jakubík.
,.Na skole je 6-roč né štúdium; t
roky stredo§kolské - s maturitou,
po tom dva rocnlky na zdokonalenie v hlavnom predmete - a absolutórium. Dá sa poveda(, .t.e 85
az 90 percent absolventov odchádza do učiterského povolania . Il
majú vcrky podiel na ra t hudobných odborov CSU."

...

zaujtmave črtal ll;st y a zá ~
pt~y v puméltnej knille škaly:
.,Je aj zásluhou Vašej školy. ze
sa na strednom Slovensku mohla
vybud ovať siet základných hudob·
ných škol. l !udobnc školy sa stall jadrom našich ľudových škol
umenia, pro ktoré s to vychovali
značný počet politicky a odborne
d obre pripravenýc h u čiteľov . Po skytli ste hodnotné profesionálne
vzdelanie celému radu žiakov a
absolventov, ktorf &a umiestnili
na popredných miestach v celoštétnyeh slltažlach a pôsobia ako
výkonn! umelci. Obetavo ste prekonávali ťažkosti, s ktorými ste
sa pri svojej prlici stretávali a
d o teraz str et&vate." (Z listu mi ..
1tístra školstva SSR, S. Cllocllota.)

1
8

...

N ávšteva sa pomaly ko11c1. Ltíči"
me sa 10 skolou, uypisujtíc cí ...
tdt :: pamätnej 'knilly. Napl.~al llo
::asl úzllý umelec, hudobný sklada ...
te( Andrej Očenáš:
,.Keď sa stromček sadt do zeme, v e tc!, ktori ho opatrujú, robia t o s vol kou fásk'ou - v oča
kávani, ~k6 budú p rvé plody. Ked'
som sa k tomuto stromu prlblfzll, s pre k vapenlm som ~h utná ..
va l ovocie, ktoré jo veľmi u šrachtll~ a umelecky zrelé. J e to bohatstvo, ktorO ui je a c§to bude
ozdobou n Aroda. Môj výrok je o
to t riezvej§(, že osobne som ne bol t ým, ktorý nosil vodu ku koreňom tohto umeleckého ústavu.
Ale všetko, !!o je nArodu ozdobou,
chcem vidiet. A videl som, že
Konzervatórium v Zlllne je k lenot,
ktorý do koruny kultúrneho bohatstva patri. Mus lm preto vysloviť svoj obdiv jeho zakladatef om
a tvorcom."
PAVOL M. KUB!!

HVDO&Nt !Ivor - dYolttldennfll. Vyd••• lloYkoncert vo Vvdava t ttr,t ~G
Obzor, n. o.. uL IL •rm•d• a'e 883 38 BretleJna. Vaddcl redaktor: dr. Zdenko Novel!!ek, CSc. ladeki!nel red1: Pavol Ba111n. l:ubomfr Crtek. prom. btst
AloJz Luknelr, Mllol JurllovUI. M•rla Kllonovei -Hubov6. Zdenko Mikula, dr. Ml
cbal Palovefk. Jan lr.Jtaltl, Jozef State. Bohumil Trn11i!ka. Adr"a redakrt11:
Votrosredeka 8. • 38 lrehelen. telef6n !192 37. Admtntstr•cta: Vydav"'"'
! tvo Obzor, a. Po. al. C.. erm•dv 2811. 893 38 Bratislava. rnzertnel oddi!IPntA·
Gorkelbo 17, 893 M lrltliiiYI. nai!la Nltrtens ke tlai!Jarne. a. P.;.t Nitra. Raz
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odbot'Def
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S n&frodnf m umelcom Miroslavom Ku rom

•

·-

.,Prijal som ponuku umeleckého rladltela ND Praha, zuiCI·
tllého umelca Premysla Ko.i!f·
ho po dlhej a (&!kej úvahe. Za
Ile ltyrl roky vedenia baletné
ho súboru SD v Brne tam naUudoval 10 baletov. PokCIIIIII
'me sa spoločn e odstránlt iab·
Iónu a zdvibnút latku nároi!·
nosil o č os i vyU ie - v ka!·
dom smere. Osobne som si tu
ujasnil svoj umelecký obor 8
•úbor sa formoval 11ú časne so
mnou. Vi a ~ u ma k tejto práci
mnohé putá. 'r at ko sa ml od·
chádzalo a mám sa lu za l!fm
o bzrieť . Précu vo f unkcii pocl
(ujem vl ak ako najvä č&iu č es i
~
nafvlil!iiu
zodpo~ednos t.
VIem, nebudem to mat fab·
ké ••• "

Nový lét baletu ND v Pr abe ni·
rodný umelec Miroslav Kura sa v
uplynulej sezón e podpisa! spolu s režisérom P. Weiglom pod dva tituly
aktuálneho repertoáru. Prvým je d()o
dnes vo svete obdivovaná lnscenécia
Rómea a júli e, druhým je nové na·
itudovan ie Ca jkovského Spiace j krá
nvice pod n ázvom Sipková Ruženka.
Obe Inscenácie sú poznače n é ori$11·
nliln ym lnscenal!n ým l dramaturgick ým názorom a nevAednou spoluprácou choreogra fa 11 rezisérom. l\1ajú
vlak elle jedného spoloč n é ho menovatera l\1LADOST A LÁSKU, ako
mohutnú č inorodú silu ,· ktoré hýbu
netom, i 1volurn a fudsk ým osudom.
V prvom prfpade je to mladCM~t a Jaska tragická, nenaplnené, vrhajC1ca !>e·
ba a Iných do o!!l tastla, nad ktorej
osudom ul vefký Shakespeare položiJ fudstvu otlizku .,Prel!o?l " V prf·
pade Sipkove j Ruženky je to mladosl
a láska naplnená, radostná, plná nákazlivého optimi zmu a viery v fudské iťast le . Obe pr ed stavenia sú dd
kazom, l e M. Ku ra pristupuje k svojim nový m úloh ám s vyhran eným a
progreslvnym n ázorom na poel l kn
modern ého scénic kého lan ca. aprl ek
tom u, 2e tieto pok usy sú poznatené
ojedinelým a n o dedn ~ m (v rámci naiich r ellicif ), sv e d či a o tom, t e
M. Kura má schopnost' nielen Inter ·
pre toval diela sla r ých ma jstrov, ale
Ich aj dotvéral. ll1á schopnost tvoril
a tvori vo hfad a ~ .• •Ai za cenu omylov.

,

Vele tanel!né umenie je dodnes n e
am azatelnou pom ienkou a jedincl!ným
•át ltkom pre vletkých, ktorf .,boli pri
tom ". l\1áte bohaté pedagogické l cho
rao8raflcké 11kúsenosll. Vale meno je
OIIObitou kapitolou v histórii ul ekofkých
divadiel (Koilce, Bratislava, Brno, Pra·
ha ... ). V č om vidlt e najväi!Jf pr oblém
tanel!nl!bo umenia v tejto chvili ?
- V prvom rude IC to stále !Skolstvo.
k toré 111e 1e schopné produkoval holo·
v ych tanečn9ch umelcov a eSte stále

lllárod!IÝ umelec M lro.~luv Ktira (vľavo)
f režrsérom Petrom Weiglom (vpravo )
oočas skríšJ..-y Cajkovského Sípkovej Ruženky.
Snlmka: J. Svoboda
do neho Investujeme velmi málo. Teraz
sa nám v Prahe črtá lepšia situácia. ale
musfme čakať IJB tieto nové kádre 4 ro.
ky. To Je mnoho, ak zvllžlm. te mám v
súbore vekový priemer 33 rokov. A to
je Iba ND, kde su ostatné českosl oven
ské subory? Druhú oblast, k torá by mnla s nnm1 uzko spolup r aco vať, fc rovnako problémom: českoslovens k é mu ba lotu
ch9ba fundovaná, zasvll tená
kritika.
Tých ninkofko recP.nzlf, ktoré sa obtavu
ju, poukazuje na Jel profnslonálnr. nadostatky a slinu tendenčn o sť. Chýba
nám analýza v~sledkov našn( práce. podnetná d1skus1a, dôstojná ba letnej vedy
a kr!llky, oprostená osobn9ch d'bvodov
č l útokov.
Ktoré .. liérovski!" problémy vb najviac tlačia ?
- Otázka kadruv l v súbore te vysoký
vekový pr r.mP.r ). otázka koncep!! nosti a
jednoty dr.. maturgle. Organl7.ácla práce a otázk.t tednotného názoru na baletnu prof!!slu, z ktorých teumová práca
musi vvchudznt. Tieto otázky su hlavným bodom mllth o c le fo ~ é h o zA mPranla. V tomto ba l etnom súbore su vyntkajuci slllistt. ktorí tvoria (a dro o ocllaJú sa vo raze, ked tonečnlk mdiP za
seba prehovoriť. Rád by som prolo vv.
tvoril repr.rtoár. ktorý bv skutočnr. mal
(!rovP.il prve( ts. tanrl'net sct'ny a po·
tvrdli prorrslonalnP kvality cell'ho sil·
boru, nlelrn 1P.dnotl vcov.
Caí kovského balet Spiaca krfisavl ca u vb Sl pková Ruženke - je tak tízko
spätt 11 chorcograflcktm programom
l\1. Pellpu , že 11a Inscenátori tradi č ne
vracajtí ni e k Cajkovskému hudbe, alo
k tomuto vefkému refo.rmátorovl nelu·
vého bal etu. Vala nod inscenlicie je
práve zaulfmavá 8 podnetná tým . že 1110
naiili odvahu k no vej inipi rácll Cajkov·
ského hudbou. MoZno v nej vystopo·

nt akhl symbiózu klasického, akademického baletu a modern6ho scénického
tanca. Nepochybne synl bolizufe dl ilfl.
poetiku , ukanje cestu, ktorou n chcete spo l oč n e uberať.
- Balet nemOte byt prózou, balet to ~n verše. Ale vo veršoch sú symboly,
ktoré sl musi člt n ter lloplnlt. Symboli k a
vyvoláva rôzne emócie a pocity, ktoré
sú u prlflmatefa celkom Individuálne.
Usilujem o to, aby som tými notjedno·
duchSfml prostriedkami vy(adrll čo na(·
viac emócie. K tomu. aby človek od pú
tal pozornosť od bruvtírnosll v~konov, te
potrebná práve oná vysoká technická
ur oveil. Len vted y sl mOže t anečnfk do·
voliť s k utočne ., p reh ovori ť ". Chcem realizova ť predstavenia, na ktorých by bol
divák aktrvnym C1častnfkom. ktoré by
prerilil a dotváNtl vlastnou skúsenos·
tou PochopJtetne. že v svotet práci vy
chádzam z moZnosti. ktoré mám k dls
pozfcll; okrem toho. som aktlvnv ume
loc, tvorrm a leda mám právo sa m9·
IH. Niekto raz naplsal. že .• balet 1e
krehkejsf než slovo". Myslfm. že 1e to
vefml v~sllžné. Na tomto pr lncfpo staval ..vote neopakovatefné lnscel)áclo Sa·
ša MtJ rhov a čosi z tojto nepomnnoveter
ne1 krehkosti le pr rtom né al v Catkov
skt'hn hudbe.
V lnscenlicil Rómea a Júlie nebolo talké postrehnú( kvantum Inf ormácii oa
danCí shakeapearovllkli tému i bohatli
skúsenost s Prókorlevovým dielom ako
takým. H lbokli z n a l o11ť ShakCilpeerovel
predlohy a vietkého i!o 1 ňou súvisi,
odzbrojuje al odporcov tejto nekonvenl!nej realizácie. 'Bot o Sfpková Ruženku
ktorá zaktivlzovela opozfclu natofko,
le ut (ažko hovoriť o triezvej polemike
- bude zlo! ilejif. Co môiete povedať na
margo diskusie a predstavenia?
- Obe predstavema vychádzajú z Jedného uázoru na divadlo. Obe sa snažia
predovsetkým o to aby to bolo divadlo, aby tanec nebol len formálnym
čfslom. Obe predstavenia sleduJú určitú
psychológiu. V Rómoovl a Julll sa tý ka
výstdvbv drámy, v Sfpkovef Ruženke poeti k y a emócie. Obl as( emócie a poézie
su vždy velmi subtektrvne. Možno Ich
prito(, alebo neprlfllt. Môžeme sa o te(·
to oblasti daleJ radiť ti diskutovať.
Objavila sa výčitka . že vale predsta·
venie dáva prvým sólistom mal i prfle·
tltosl k tanečném u pre tnu .•.
Kto baletu rozumie, musr poznať.
že nll1·očno~t t9ch to partov te vvsoká.
Táto výčitku vypl ýva z nezna l osti.
Vrátili ste prlbehu teho pôvodoi rozprávkovú symboliku za cenu znal!
ných zásahov dn hodbv a zau žívaného
tvaru cboreo~eratle . Ponúka sa tu otlizka. do akej miery je možná takáto ma·
olpulácia.
- Dielo urtené pre divadlo počfta s
tvorivou Interpr etáciou,
lndlvld uálnvm
rukopisom. Povin n osťo u tvorcu te. aby
dielo prehodnotil z hladiska umeleck~
ho l z hladiska doby. Zásah do diel a.
Jeho Interpretácia Stl oprávnené. ak die·
lo posobf. To te vlastni! hl avn9rn účelom
a trendom celého pred!>tavnnla.
V akých rovlnlich sa pohybuje perspeklf\IOV dramatur$11Ck~ plán baletu O
Praha ?
- .,ohybuJe sa v troch temalick~ch
okruhoch: l. plnenie potrieb klasického
repertoáru ako umeleckého odkaw
minulosti, ktorý stále ostávo základným
merad l om kvalit a moznosti suboru; 2
diela špecificky národné, sorftomilutOcl"
folklór a národnú mentalitu; 3. svetový
repertoár ako prvotná Infor mácia o S1'1
časnom scénickom tanci.
-aka·

• Z t roc11 le tných podujat í t' zah raničí: V r tfmci Bay·
•euthskýcll slávno.~tllýcll hier uvredll v opernom stanku
R1cllarda Wagr1era majstrovo pozdni drelo - Majstr ov
<pevá~·ov nonmberských. Operrt íruce11oval Wagneror
'.lnttk Wolfgang Wagner • V Londýne sa uskutočmla
1ukcia stanjch huslí práce sl4vnello cremomkiho
•rwjstra -

husliara Str adívarlho •

\ l ozartovej Carovnej
'tom
~kých

predr,~kutovamí

slávnostných

flau t y

nám

inscen6clu
luer

Poht tJd nil sc'lnu
prrbližuje v m no-

tohtoročnúcll

Mozar tovu oper u

StJl zburreffr oval

:;;orgio Strelller, lwdob•1e naJtudoval a dir tgov« .".,..
bert vo11 Karajan.

• O dobovom u v&dzanf opier J. B. tui·
l yho m áme u nás I ba velmi skromnl
dokl ad y. Na jzn ámejšie st1 azda tie, kl or 6 só.visl a s t'Nidfctou aaveromoravsk..
ho zámku Ve-lk6 Lesln y, V k ultt1rno•
živote toh to zámku mala v9znam n ~
miesto hudba, 1 ked v 17. a 18. stor. tu
nebol a profesionálna zámocká kapela,
ale Iba tzv. služobnfcka l pod Ta zacho·
vaných zoznamov zamestnancov). Struč·
né správy o predvádzanl hudby skldda·
tefa Ľudo v rta XIV. nie sú viia k prflil
konkrétne. Isté 1e. že jan )áchym Zero·
Un
(1667-1716). ma(ltef tu nal~leh o
zámku, priviezol uioktoré tlačené Lullv·
ho skladby priamo z Fr ancflzska Idodnes sa zachovali v žerotlnskef knlžnl·
cl vo Velkých Lesin ách]. Z toho mož,lo
usudzovaf, že zámocká kapela vo Vel·
k9ch Le!>inách pr edviedla íba nlektur6
ukážky z Lullyho opier a baletov - ako
to zodpovedalo tel umeleckým molnos·
liam. To, pravda. nič nemenr na 1·t·
znamo hudobneJ kulturv Velkých Les n
pre šfrenle hudby francúzskeho barok8
na severneJ Morave. Podstatnú zásluhu
na preskfl manf tetto zeu(lmave1 otázkv
má Vlastivedný ústav v Sumperku. SU·
časný správca zámku vo Velk 9ch L"''·
ná ch.
l Lit)
• Uvedenie opery Jaroslava Vogl11 HlA·
\VATA - ak o premiéry Státneho divadla
v Ostrave, pripomenulo tu čast bohate(
verejnej a tvoriveJ činnosti známeho dl·
rlgenta, ktorá od r. 1922 smerovala ku
presadeniu sa na oper nom jav1sku. J. Vogel, k tor ý by sa v tomto roku bol dožtf
80 ro kov. upl aliwval vo svo(lch kompozič n ýc h snahách hlbokO znalost ooernel
llte•·att1ry, flctu a obdiv k dielu Leoša ta.
náč k a 1 poznanie molnosll operneJ for·
my, ktoré mu poskytla dlhoročná dlrl·
gentské skúsenost. Ostravska opera uv'dza .,Indiánsku operu" l Vogla .. Hiawa.
ta" v llbrellstlcket Ut>rave ). Ptnkas<J a
Zb. Malého. Operu, ktor e( hlavné ob~a ·
ho vé ťažisko smer u je k oslave ludsket
vornosll a k úcte k fudskej osobnosti.
hud obne nastudoval H ré2lfne StVárnil
zasl. umelec Ilja llýlas.
!LII)
Casopis Ceskosloven~ket akadémii
•
viOd HUDEB'Ill VE:DA l 1974, č. 21 te ce·
19 venovaný problematike metanovsk~
ho bádania v rámci Roku českeJ hud bv.
Celý obsah te predznamenan~ vynikaJú·
cou analytickou studlou nedávno zosnulého teoretika Koria )oncč!ka ,,Smetanúv
prvnf v1llký tvu rčf čln", v k to•·eJ s pr!·
hlladnutrm na historické a blografíck6
skutočnosti odhalute hodnoty pomerne
raného Smetanovho Tria. Ukážky z diznrtafných a dlplomov9cb prá c katectr y
hudobneJ vedy na KarloveJ univerzite '
Prahe prlnl\šatt1 analýzy raných Smela·
nových diel zv!lčsa z hľadiska iba
-Ll·
rormovébo.
• Ceská hudobná spoločnost. ktorá v
tomto roku nudv1azu la na prácu b~vnlet
Cnsket spoločnosti pre hudobnú vychovu.
má dnes 22 odborných komislf a sub~o
mlsll. ktoré budll t>racovať v oblasti hu·
dobnel výchovy. Tvo1·1vá ~okcla CHS vv·
pfsala napr. suťaž pre skladby klavírne.
~kladby pre husl e a klavfr a skladbv l)re
~láčlkové
kvarteto. ktorych technll ~ '
náročnost má umotnlť al uplatnenie ~~
amatérov. Uzávierka suCa~e le 28. reb·
ruára 1975. Podnet k vypfsanlu sulate
vyslel z tohto r očného Interpretačnéh o
seminára ,.Stretnutie prl atefov k omorneJ
hudby", k tor ý bol u r čený predovsetkým
Hm atérom, zaober" jCiclml sa komornou
hudbou. StHaž 1e anonymná a dotovanA
cenami v rozpiHI 1000-4000.- Kčs.
Skladby sa mOžu zaslať na adresu: Ces·
ka
hudobná spoločno~t. sekretariAI.
Valdstetnské ném l, Praha 1 - Ma:a
Strana, PSC 118 oo.
• Dila 5. Set>tembra t. r. bola USPONI •
dllná v Divadle hudby beseda so zasl.
umelcom Ľudovrtom Ratternm pr1 orf·
le~ltusll nove(
nahrávky vydavatrl,lva
OPUS, a to l. svmrónle c mol od lo·
hnnr~sa Brahtn!.a v podani orchestra sF.
• '.la počesť 30. vyročla SNP prlprml
balet S;>.;D premiéru s nézvom Hrdin,ká
trilógia Dirl~entom trofire baletov bol
umalerkv Séf ol)erv Pavol Bagin. Prt ·
111léra. ktorá bola 7 septembra t. r., oa
~klaclala z baiPtu SveJOzát·a Straflnu .. Ej.
IJn~Hľl" l rhoJ•eograľiA Stet'an Noséll. z
.. Ba lady o strome'' od Milana 1\lovákl
rhoroogral'la Ján Guoth 1 a 1. ba latu Mlhala V1lec11 .• P1·elud1o erolco" (choreo·
~:rafla Boris Slovák).
• funáčkova ftlhurmónla v Ostrave pri·
l>ravlla na nastávaf(ICU ~ezónu bohAtf
program. ktorý sa zamrr1ava tednak na
Rok českej hudbv. ale l na oslavv IO.
v9ročla SNP Prv9 raz sa v teJto 'li"ZÓ·
no predstavi ostravském·u publiku Slo·
venská rtlharmónla s dirigentom dr.
r:. Rajterom (26. sept. t. r. ). V 21. kon·
certnet sezóne teleso sa stretnú d lv~cl
okr em šéfdirigenta Jandčk ovel fllhHrm6.
nie - dr. Otak ar a Trhllka aJ s ho~Ca nl
zo Sovietskeho :tvllzu, Spanlelska a z Ru·
munska. Z v ýznamných sólistov SIJ"'" .,, .
me dvoch sovi etskych huslistov - \'t k·
tora 'IIrettakova a Rosu Falnovli. 7. č~s·
k at a slovenskeJ hu dby zazneJú d ria
Smetanu, Dvoi'áka. Jan áčka. Suka. Mar·
tinu, Sel dla, Pauer a, Válko, Matysa, Mov·
zesa a Kardoša.
• V dňoch 27.-29. septembra t. r bu.
le v Trenčfne celoslovenské prehllq Jk~
Jýsledk ov lmu tla det! vo vyhfatlá1'111
<lenotov Judovot tvorby. St)častou akrl ~
e ( !&. septembra t. r .l prehliadka ta·
1ečno-h ud obnýc h čfsel. lllavn?m poriR
,latelom je Osvetový Ostav a Slovens ~•
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