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markantné rozdiely, podmlene·
né už samotným priestorom la ·
visk a tec hnickými možnosta
mi. Na tom základe som s a rozhodol, ze- Flautu vo viedenskP.I
štátnej opere urobicn hýriveJ
stu, rozprávkovejsiu, tú lipsku
naoko triezvejšiu, no v11čšml
zovnúternenú . l tak mám však
strach z tej viedenskej Inscenácie. Ako je známo, Viedenčania
majú na Mozat·ta svoj "patent"
Ak ho u nich Inscenuje hosť.
obyča tne si doláme vil z. Je to
práve také t•lzlko, ako keď Ne
mec chce v Moskve režírovať_
Borrsa Godunova. alebo v Ta·
llansku Aidu. Ale treba du! rt
a i v t roch u sťastia. Neskôr sa
vrátim ~as do berlínskej Stát.
nej opery, kde uvediem Lohen.
grtna. a potom clo Komickej
kde sa budem prezentova ť in·
scenáclou Bergovet Lulu. K stor očnici Wagnerových Nibelun~ov uvádzam v Lipsku Slegfrieda a Súmrak bohov a sezónu
zakončim zase v Státnej operP.
premiérou Puccini h o Diev čať!i
zo západu .
Na javisku SND sme sa s vaiiou ré:Zijnon tvorbou zoznámili
-prostredníctvom
Händlovho
Xerxa. Aké je vaše po ňatie tohto diela a aký le váš ná zor na
händlovskú operu vôbec?
• Händel má v podstate dva
Pri prílež.itosti Dní priatetstva a kultúry NDR sme privítali
na javisku opery SND vzacnyclt hostí: súbor Státnej oper y
z Lipska. Večer, ktorý pripravili nemeckí hostia inscenáciou
IUhU!ľr1TJ't!í(1r;m-y XĽRXĽS, bol uka~kou pok rauovw1ia sláunych tradícií, ktoré pestuje toto divadlo dlhé desaťročia. Poéas predsta venia mali diváci mož.nost' sledovať nielen zaujímave a nesporne autentické Uýlové naštudovanie barokového
operného diela, v podaní takých precíznych umelcov, akými
sú napríklad Elizabeth Breulová (v úlohe Romilcly ), Titom .
.\1. Thoŕnaschkl! ( Ariodates), alebo Edgar W ählte (Xerxes) ...
ZáWok bol umocnený ' jedinečnou hrou slávneho Gewandhausorchest r a s dirigentom H or stom Gurgelom. Navyše slovenskí
opemí diváci sledovali javiskovú prácu d nes eur ó psky známeho inscenátora Joachima Herza, reži séra, teoretika, spolupracourtíka W . Felsensteina, ktorý v zmysle hudobného
clivadla - predviedol ukážku perfektnej, premyslenej, jednoliatej umeleckej práce. Jej znaky? Zmysel pre detail i verké obltíky, ktoré zjednocujtí rozmarnú príbehovtí rovinu opery; v spolupr áci so spevákmi a dirigentom dôra z na dikciu,
obsah spievaného (ako typická ukážka nemeckého operného
spevu, vychádzajúceho z jazyka a jeho zákonitostí); istý
oclstup od pomerne vzdialeného námetu, plného lúbostných
zápletiek; muzikálne stotožnenie sa so sve tom autora hudby,
stále d ýchajúcej sviežosťou a plnou hodnotou. Na snímke hlavní predstavitelia .,lipského" Xerxa: Elizabeth Breulová a
Edgar W ählte.

Otvorenie BHS '74
Krátko po desiatej hodine predpoludnhn (dňa 5. októbra t. r . l
zaznela v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave
zvutka od Jána Cikkera. Znamenala slá'l(.llostný vstup do jubilejné ho - 10. ročnfka festivalu Bratislavské hudobné slávnosti.
Po jej odzneni privftal predseda festival ového 'f'ýboru, zas).
umeiP.c prof. Juraj Haluzický prftomných oficiálnych hostf,
o. l. vedúceho tajomnika Mestského výboru KSS a č lena Predsednfctva Ov KSS doc. dr. Gejzu Slapku, vedúceho oddel enia
kultúry a umenia OV KSS prof. dr. Ing. Michala Hru§kovica,
primátora hlavnliho mesta Slovenska - Bratislavy - Ing. La·
dislava Martináka, ná mostnlka kultúry SSR dr. Olivera Rácza
a ďnl!lfch. Otváracf prejav mal dr. Oliver Rácz, ktorý o. 1.
povedal: " .. . V koncertných sler1 ach sa stretávame s poslucháčmi najrôznejších profeslf a vrstiev. Umelec ké podujatia
navstevujú a svojou dychtivosťou po umenf oživujú najmä
mladi Judía: robotnici, pedagógovia, Inteligencia, študenti
stredných a vysolqich skOi. To je - napriek sociálnej rôznorodosti - monol itný celok, ktorý spája jedna velká, neodmysllteľnä láska k hudbe .. ."
Po otvá racom prejave odovzdal Ceny ZSS národný umP.Iec
Eugen Suchoň a Ceny SHF Pavol Bagin. (O cenách budeme
podrobne referovať v budúcom čfs le HZ). V ďal~om programe
vystúpil SKO s umeleckým vedúcim Bohdanom Warchalom
a Viliam Záborský, čl e n SND. Vo večerných hod inách bol v
Slovenskej filharmónii slávnostný otváracf koncert, na ktorom
jedinečným spôsobom prezentovala diel a i!eských majstrov
(Smotana , Dvofák, Janáček) Ceská filharmónia pod taktovkou
svojlru séfdirigenta Václava Neumaona. (O vietkých podujatiach BHS budeme infor movať vo zvláitnom i!(sle HZ.)

Z príležitosti hosťovania lipskej
Státn j opery v SND hovoríme

S JOACHIMOM HERZOM
Prtícu ätífa a · režiséra lipskej
Státnej opery ako i teho teo·
retické články o Hudobnom divadle (s jeho · n ázormi s me sa
stretli aj na stránkach HZ) s Je.
dujeme pu dlhé roky. Režisér
llcrz patril už medzi prvých
spolupracovn ikov
W. Felsen.
steina v berllnske j Komick e j
opere. patri medzi nznávanvch
inscenátorov v Státnej opere
berllnskej l viedenske j. Posledné správy k nám priiili o jeho
velmi úspeinej réžii Janáčkovej
Kati Kabanovovej vo VIedni a
o lipskom p redstavenf Meyerbeerových Hugenotov, v ktorých úči nkuje aj nái sólista
Juraj Hrubant. Prvá otázka
smerovala teda k posledneJ lipskej premiére.
Vid[ sa ml, - bovoril režisér Herz - že dnes dochádza
k akejsi renesanci! GiaCQma
Meyerbeera. Azda neprávom ho
donedávna hudobnt teoretici
začieľ\ovali
medz! ma nle1·ovi .
tých hudobných pozérov . . ktorf
sa sfce dobre vyzna jú v potiadavkách fudského hlasu, ale
kompozične
znamenatt1 skór
balast ako prinos. MysHm. že
mu krivdili. )a osobne som sl
tohto s kladatela oblúbll predovšetkým preto, že má vzácny
d ar - na tie časy oza 1 neobvyklý - vedome sa dlsta ncovať od svotlch javiskových PO·
stáv. Napodiv, lronlzule v ope·
t•e asi práve tak, a ko Jacques
o rrenbach v operetách. Stolož·
t) uje sa tba s niektorými posta.
vami, ktoré má skutočne rád.
Velká sila tkvie a l v jeho fudových zboroch, akoby chcel
dokázať, že moc rudu bola ume.
le oslabovaná netednotnos ťou
:Ze lud s potený a zapálený za
správn u vec, by vedel dostah·
nuť velké člny. Tým sa nevdo·
10k stáva tento skla datel revo·
tučný.

Ako to bude s dvojitou Inscenáciou
Mozartovej Carov nej
flauty vo Viedni a v Lipsku.
o prfpravách ktorej sme u:l po·
č uli ?

• l keď sa moja réžia sk utočne
bud e zakladať na tých Is tých
prlnc!pocll, p1·edsa v n eJ budú

t ypy ~pier. V prvých - ktoré
p!sal na libretli Metastasíove.
SJ prlklát)a k neapolskej opere.
Patri sem napr. Radamisto, Ottone, Tamerlano at Poro. Tento typ oplet• le prfsny, mohlo
by sa povedať stereotypný. poplatný trochu vtedajšiemu kll ·
sé. Len llänclel dokázal svotou
Iskrivou hudbou preraziť šedi·
vost predlohy. No v Xerxovi.
ktorý ie jedným z jeho posledných výtvorov, vychádza s kla.
dater z benátskej ľudovej ope·
ry. Dielo p!sal pre fudové bezprostredné obecenstvo. nie pre
vznešených vyberaných host!
Tu sa už bt1rllvo splieta komika
s tragikou v naozaj pestrom
rytme. Forma je ohybnejšia,
arietty sa strieda tfi s roztúže·
nýml spevmi, s dotfmavýml
reminiscenciami, búrlivými recltatfvml a vôbec celé dielo poskytuje ďaleko §lršle pole Invencii ré~ljnej l hereckej . Práve preto sa lipská opera rozhodla pre toto dielo v Č'llse,
keď majster Händel opanoval
znova všetky európske scény.
Za u Um a vé je, že al v blízke!
Halle sa u jal Xerxa scénograf
Heinrich, režisér RU ckert a dl·
rigent Morgrar. Oni už predtým v h11ndlovských operách
vymysleli zvláštny trik. Vnies·
ll totiž g luckovskú reformu do
barokovej opery a podla tohto
systému Hllnd Jove diela prepra·
covávall. Prelnstrumentovávall
Ich, obohacovali o za u Um a vé
staré nástroje a prepracovall
zvyčajne aj celý deJ. Tak sa
prihodilo. že z Hlindlových sto·
ja tých vOd sa stal! ozajstné
operné vfry a z prázdnych hfa.
dfsk - obecen$lvom zaplnené
priestory. Z fádneho Ezie sa
sta la dokonca kriminálna hiS·
tória. Pravda, po čase sa ozvala kritika a prudko zavrátila
tieto .,reformátorské amblcie"
Teraz sa l v Halle hrá XerxP.s
v menej upravenej podobe a
senzácia na čas ut!chla.
Na čo sa zamerala vaia In·
scenácia ?
• Mv sme oodškrtll skôr satirické prvlw Hlindlovej opery
a vynášali na PllVl'Ch leJ živosť

a ľudovosť. Ponechali sme pd.
vodnú inštrumentáciu, dirigent
Horst Gurgel a 1 presne zachováva temný, pružný hll.ndlov·
ský štýl, ktorý Je sám o~eb fil
velmi rytmický. Nepr·ehutMvall
sme dielo pridávanhn nových
nástt·oJov. Barokovú prax sme
vša k využili vo voľne l tmproVl·
zácll na scéne t v orcheslrlsku. Sám dirigent má zavše plné ruky práce, aby ohňo stro J
náhlych nápadov hereckých 1
hráčskych
udržal na korde.
Raz ho čemballsta prekvapi novou
Improvizáciou.
Inokedy
speváci vtipnými vartáCiiiml a
fio r·!luram l a mnoho ráz at
koncertný majster sl sem tam
povkladá do hry komplikované
kaclencte. Dnes už podla dlžkv tvchto hudobných prldavkov
vieme. kto kde práve učJnkuje.
Dramaturgicky ostal Xerxes
nezmenený, až na pár drobných zásahov. Nikdy tolli: ntkto nevie kde sa s kým stretne a odkiaľ kto prrde. luak
ale dej zlogtčťu 1eme. aby sme
doslahll
Istú
pravdepodobnosť a z tých pričin sme ai do
hlavnej par tie obsad ili tenora
miesto zvyča Iného altu. Re č re
bežná hovorová, ani me kt•áľovsky patetická no nepoZnH ~ ená ani
dialektom.
Ak by sme vás požiadali o
atrutnú de[inlciu princfpn Hudobného divadla ... ?
• Vychádza jednoducho z
predpokladu, te hudba musf
vyplynúť z akr.le, z vnutornéhn
diania a tieto utajené emócie
vyná šatu hudbu na povrch. Je
úlohou režiséra lteto procP.sy
oživiť na scéne, aby predstavenie vyznelo .,zdanlivo spontlínne" - tak, ako by hudba práve v tej chvili vznikala. Hudha
je nie len ozvenou emócie, je
at myslienkou sk ladateľa o CItových vzruchoch, ktoré potom
predklada poslucháčovi na IJO·
suclonle. Tým je daná celá
š truk túra, vzťahy postáv a rytmus týchto vzťahov . Skladatel
vyberá. Co sa mu zdá dôležité
a to pretavuje na hudbu. On
vedie ctty a reakcie publika a
vováclza ich do nlm určenel
dráhy, a tak mu vsugeruje
vlastnú myš lienku. Sám móže
zaujať dvoJitý postoj alebo
sa s postavami ldenlifikuje,
alebo sa od nich dištancu Je.
jedno te však c10le21té. ab'V sa
daný deJ udial, kým sa stane
hudbou a n ie naopak.
Na záver by sme azda mali
ndim
čitatefom
pripom enúť
vzájomné kontakty lipskej Státn ej opery a opery Slovenského národného divadla ..•
• Tieto vzť a hy sú už dnes
naozaj nie len formál11e. Zato ll sa v samých začiatkoch
nll sho divadla, keď pri našom
prvom otvát·acom predstavenl
spieval váš tenoris ta dr. Gustáv Papp Stolzlnga vo Wagnerových Majstroch spevákoch.
Pozna l som ho predtým tu
osobne v Bratislave. Teraz spte·
va u nás už viac rokov )u ral
llrubant, ktorý vytvára s veľ
kým úspechom Porgyho, Posu
v Carlosovi a Iné veľké postavy. Spolupracovali s me af s výtvarníkom Ladislnvom Vychodllom, jedným ~ najprogresJvnejsfch scenografov dneška. t. ku
vám . zas nedávno zAv!tal náš
team z Lipska - režisér Lohse, výtvarnfk Schréiter a kostymérka Hahnová . Inscenovali
u vás Gerswinovu operu. A táto naclvlazaná spol upráca po·
k r·Ačovala llpsk9m
predslovenim Handlovho XP.t·xa a prichodí na rad mnoho dalšfch plánov, ktoré sa - dúfam
~ťastne uskutočnia. Tešfm sa, že
Xerxes Brati slavčano v poteš!l l
umelecky uspoko t!l a 2e zmena
prostredia, obecenstva, nová
neznáma atmosféra divadla na
slch umelcov eš te skôr naclrhla
k plnokrvnf•m u vo,ikonu.
JELA KRCMf!RY

1z domova
(

• Posledný aug ustový t ý ždeň pr!vfta.
l o stredné Sloven sk o Pllveck é sdru tenl
moravsk ých učlt e hl , nos!ter a Radu prá·
ce a JuurPáta Statne J ceny, ako a f Spe·
vácky zbor slovenských u č l te rov, n ositela Radu práce, StátneJ ceny a v yzna·
menonla Zo vyn! kajtlcu p rácu. Vera k oncertov na pamätných miest ach venoval!
tel esá 30. výroči u SNP. Jed nou z nal·
kraf~lch osláv bol koncert obidvoch zbo.
rov dJ)a 26. aug usta t. r. v ži linskom
Dome odborov. K oncert o t vorilo PSM U
llOd vedenl m pr of . Ol dricha H almu ples.
i •ou L. Bl ažeka ,.Zdravh n Te, Ba nská
Bystrica". Sk la d by ďal šieh autor ov M. Kova l a, F. Sauera, L. Ja náč k a a V.
Petržal ku predniesol zbor s citovým zd·
nletenlm a so zmyslom pre m!!kktl kan·
tllónu. Zaslužllý u mel ec pror. dr. Jura J
Haluzlcký strhol SZS U k vel mi k r ásne·
m u v ýkonu, vyst ihuJúc zámer autorov.
Ct to už bu !o v skladbách O. Ferenczy.
ho, D. Sostakov lča , B. Smetan u, Z. M i kul u, J. L. Bellu, a lebo v p r ekrá sneJ Slo·
venskef plesni od E. Sucho11a. Na záver
bolo spo l očné vystúpenie oboch telies.
Bol a to dOstofná osl ava SN P b odná toh·
to význa mného Jubilea.
M. Fllové-SinJCerové
r ámci kultúrnych dru Zobných
m edzi ok r esmi Kutná Hor a Trebišov Oč!nkov a la Ml ádežn lcka dychová h udba prl Ok r esn om osvet ovom stredisku v Tr eb!Sovo no pia tich kon cert·
ných vystupen lach v Kulnohorsk om ok·
r ese. Pod ta k tovkou Ed mund a Sugára
predstavila sa v Cásl ov i, v Kutnef Ho r e,
v Zbý!iove. vo V !ost t>jov!clach a v r ok·
reačnom stred isku Zbýsovu . Casf Ich k oncertu p1·ebr a! vo svo Jom v ysielani r oz.
Cáslovt,
h l as. Okr om pomUtl hodnostl
Kutnef ll or y u P1·ohy navštlv!l! mi nd!
treblilovskl hud obnlct Múzeum Zdollko
Fibicha v Ko unlc!ach . Pri prlležltostl 30.
výr o ela os lobodeni a miest a d odln o kresu Treblsov pr lvlta ftl v Tr ebi Sovskom
okrese llornlcku d ychovtl hud bu z Kut·
Mf Hory.
Ľ. Galpor
•

V

~>tykov

• Cesko-ruské vz ťahy matt1 v hu dobn ých dej inách bohatú tradfcl u. N n n i ch
stí položené al nové k ontakty med zi čes
koslovenskou a sovietskou k ulllírou
Preto Je vefml záslužné, ak sa obfasJ)U jú korene týchto bohotých k ontaktov.
Jedným z podobných C:lnov fe z bornl k.
ktorý vy:.lul zá sluhou brnianskeho hudobného č asopisu OPUS M USI CUM. Br·
nla nsky časop i s tak znovu pot vrdil, žo
r ieši problematiku n ie l en v hranici ach
úzkeho r eg ionálneho pohfadu. ale v č o
nalšlr~lch suvlsl ostlach. Tomu zodpovedá
af štru kt úra zbornlku. K o lektl v soviet·
skych autorov (L. Glnsburg. j . Rozano·
vá , l . F. Bolza. v. jegorova. M. Sm i t··
nov, N. Gavrllová, N . Slmaková. I . N es·
!lev l sa sústredil zvlá št na o b Jasnenie
problema ti ky vzť a h ov m edzi velkýml
tvorivým i o<;obnosfami obi dvoch nárOd·
n ýrh kultúr a vplyvo v. ktoré trvalo
ovplyvnili hudobn ý :Zivot bratských n ár odov. Autor sk ý kruh ča sopisu OPUS MU·
SICUM (). Vyslouž ll, j . Fu kač, B. StM·
roň, M. S t ed roň . R. Pečmon a J. Bárto·
vá l sa ok r Pm h istorick eJ problematiky
sú stredil t!Pž na n iektoré estetické pro·
g ramy (napr. kategória sl ovansk eJ h u dby, estetik a t zv. návratu do m i nulosti
a pod.). Z born l k sa volá ,.Zvltzk y. vz fa·
hy, paralely".
(RS)
• Pr! 30. výroč ! Slovensk ého národ·
ného povstani a zažila kul ttírna Opavo
mimor iad nu hudobn ú udalost . Spoloč·
ným kon cer tom v Sliezskom d ivadle
Zdei1ka Nejedléh o ukončilo Spevácko
zclrulenle !tlovensk ých uč lte lo v a Spo·
várke združenie mornvsktch uč l tllfov
týždPnn u cest u po pa mätných m iestneh
SNP. C!'sto bolo spo[ená s koncertnými
vys tupon lo ml. Opavsk ý k oncPrt bo l n ie·
len v9wamným hudobný m zážitkom. alo
l doJemným pre javom bra tske J česko ·
sl ovens k eJ dru?.by. Po d taktovk ou dtrl ·
gen t ov proľ. d r . j ur o Ja Haluzlckého 11
Ol drlchu ll o ľmu predv iedli speváci v so·
mostntných l spoločntc h vystúpeniach
bohatt v9hor z národneJ tvor by, z fu·
dovHh l>l!''tnl l z hud by sovietskych ná rodov.

K 30. v ý rOči u SNP VY·
dal SHF I. d ie l p ubltká·
cla SloYenskl koncertn!
umelci
( I n terpreti
no
k l ávesové nástroJe 1. kto ·
r u pr ipravil a autorsky
spr acoval dr. Vladimir
Cltik. Pri pravu je sa VY·
dante dolšlch 4 dielov.
NasledufOcl v poradi bude d l el Vok álni tnterpre·
t i.

A kcia a prehrávky v
Klube skladH tefov ZSS v
mesiaCI o k tóbri: 2. X. Stretnu tie a R. K6koalm

Na

čom

Konzervatór ia. ale l ďai.
Slch záujemcov uvedtc
Jaroalav Blaho. T0r1Uin
30. októb1·a Je vonova ny
ukétkam
".I O
sQtaslej
hudby N DR.

a A. !l:estékovon r e·
p rezenton tml
slovenskO·
ho konce•·tn óho umenia
nn I nterpód l u 74. k tor! v
Klube sklad atefov prl'd
viedli uká1.kv zo svojh o
repertoáru p ra Klub hu
dobnel mládeže a zástup
cov lnštltOcll. ktor é mall pod patronátom tch
vyst Open l a.
V
obdobi
BHS HI S neporlada pravidel né
prehrávkv. al e
ponú ka ukážky ~ ov e n .
skal tvorby n a l.ndlvl duálne prehrávk y pre zá
u femcov, ú č a s tnikov BIIS
Na 23. X. Je plánova né
atretnulle
so s61lstaml
SND, ktoré pro §tudentov z Katedry daf(n ume·
nla a muzl kol ógte, VSM U.

V upl ynu lom obdobi
zavltall do lii S SHF hos·
tla
zo zah r tmltla: zo
ZSS R mladý &klodater 1
muzikológ Vram Gri11or·
jan, k tor() pre Javil d u·
Jem n afmll o tvorbu naJ·
mladšej slovenske! ~>kla
d ate rske l generácie. !'.n v~tlvll
1 Exporl mentélne
!.túdlo českoslovens kéhc
r ozhlasu . Jan Deoart
sklndatrr.
bolgtckt
m uzikológ a organizátor.
k torý sl v r>rltomnostt
n ár. umel ca jána Cikkera a dr. Ivona Hrusov·
ského vypočul ukdlk v zo
slovens ke J tvorby a sém
odovzdal do orchlv u HIS
k ol ek ciu portltur a ne·
hrlivok z bolg l cket hud.
by. Kunodský huslls·
ta Karol Doblill sl vypo.
č ul Husrový koncert A
Moyzesa, vyJadril prianie
uas tudovat o zaradi ť ho
do
svoJho
t•upor t o6ru
ako L d ulillo slovenske
skladby r>ro svo Je kon·
ceny v Kunoda 1 na Slo·
vensku v budúcom r oku
- P. ZYunlmlr MarkOYII
skladator
a člen
záhrab kel
filharmónie
zn
svoJho pracovného
J>obytu no l:)lovensku. okr um luých 1n&tltucll nav·
W v ll of SfiF. Vysl ovil fe·
l a11le o nodvlozanla kon.
til ktu
11
pormonontnef
sr>ol u prác l medll sloven·
sk ým l
u chorvátskymi
hudobným i tnštltúcloml.

pracujete?

•.• oclpOYedi Jarosin Meter, hudobný skladater, 16f
budobn6ho yyslelaaia Cs. telnfale ., Bratislave.
D o k o n čtl som lnstrumentárlu koncer tu p 1·e kontrabas

orc hes ter, z ktorého sa pOvodne zac hoval l en kl ovlr·
ny výťah. Au torom fa johann Matht as Sl>er ger, rodák
z moro vsko-slovenských hran ic. Pôsob il v Bratislave v
dvoch k nt alaclch kapelách ako v yni k aJ úci kontrabas!<;·
lo a odlial pre!llei do Nemecko do Mock lenburgu,
kde zakotvil ua)prv ak o kon trabasista a putom ak o dirigen t. Kl nviJ·ny výťa h to mo ft!lk om mocklonbur skel kn lu·
žaceJ k n l!nlco. Sperger hol súl!osnl kom 1. llaydn o
8
p r eto v Inštr umen tácii zachovávam dobovt styl a
hnydnovské obsadenie orc hestra. Pove Zu fem za volmi
význačné. ž11 sa z toh to obdobia našlo skl adba p re kon·
trnbas. Mysllm. že Spo1·gm• bol u nás prvým skladalorom. ktorý p!sol pre tento nást ro! oko nástroJ sólový.
Pr·ed pokl odám, že sa sklod llo uvedie v SlovenskeJ filharmónii nlabo v r ozhl a<;o. V ka žd om prlpocle fu ch cem za·
radlt do cyklu lludbo z Bro llslovv, ktorý 1e zuhrantčným
v yslei anlm o poukazu fu no boh até hudobné trod lcle
n állho hl avn ého mesto .
Pr ednedávnom som sn Zličastnll rcstlvol u v Salzbur'lll. Bol som turn oko č l en porot y pro ud ol enl o oper ne!
con y mosta Sa lzbur g.
l mm l
8

Kr is tírw Nul'til.-ot•u.

Speclall•nlete sa na ur č ilO
ltýlo•fl ubi nt?
Z hlad iska mOU1o dalsie·
ho r a~>t u potrebujem spoz nŕl f
vsetky lltýly. ťa ž ká dosiahnu·
ternos f hnrfovel lltero t úr y Zll!J
možim lo nefaktl ll puclollzáclu .
ktorá by bolo takt o noret!l n vm
prepych om. Okrem toho lo her·
fil pomerne vzácnY m nástro·
tom no koncer tnom pódiu . Pri
u rč itom znmeran l h1·át a lm•pr
na kl asický r epertoár l b y mo.
twl ll Q)JP,c:cnstvq v zn l kn u ť dolem. že pre horru exlstu fa na tlr
l en l iterat úra z obdobia k l asl
clzmu. Domnievam so viiak, ža
pro mole o~>ob né založenie vyh ovu Je ob la s ť k l aslckal a su·
č a s ne J hudby.

J>re h ar fu o orc hester B d ur
od G. llllndla. Vyst úpila !.0111 al
v programoch Cs. telev!zle. n a·
h rávala som pr o fonotéku Cs
rozhlnsu v Bra tisl ave . Spolu·
pracu jem so subor om Ca mera ta
sl ovorcu pod vl'clen!m Vi ktora
Mál ka. Účln k ovul a som s n i mi
tli! koucarte v Trenči an s kych
Tepliciach o v Bratislave. V
tom t o r oku som vystuplla l na
Pr ehliadke mludých Interpr etov
( so Svmron lc k ym orchestrom
m esta Zi lln y 1 v Trenč ianskych
Teplici ach.

Aký fe rozsah domácej har·
f o•el llteratlíry ?
Skladatelta pravdepodobne nepozna jú možnosti t ohto
nástroJo a neraz ho - l v or chestrálnych pa r tlt(u·arh - vy·
m lel) OIli 11 klovl rom . POvotln9c h
slovensk ých sóllstl ck(ích o ko
mornýc h sk l ad ieb pro h arfu le
skromne. Na Ich spočltonle bv
s t ač ili Pl'!>ty fednol rukvl Po
darilo so ml p re h o v oriť otecka,
aby ml n npfsal 9 roman ticktch
mln lnt(lr pr e ~Ó I OVII IHII'fU 8
Kon col't pro harfu a komorn9

Profily
·mladých
KRISTINA NOVAKOVÁ, mladé
slovenská harf istka pochádza
zo známej hndobnlckcl rodiny.
Po absolutó r iu na bratislavskom Ko nzervatóriu ( 19731 na·
stOpila do orchestra Slo•enskej
Jllho r m6nte.
Pr cl!o ste so rozhodli hra ť
práve na har(e ?
- SpoC:iatk u som hr ávala na
klavfrl. Navštevoval a som t r iedu !:.. Fcrnerovej-Kasa n lckel na
L!; U Bratislava VInohrad y . Už v
detstve som túžil a hraf na har ·
ru. Ten t o sen sa m l spln il v
r. 1966. k edy som vrcšl a na
bratlslav~>kó
Konzervatóri um
Nall>r v som navštevoval a prlpravku pod vcdenlm M . Bu r esoveJ, od r. 19fl7 r iadne Stúdium u M lloslova V ll dnera, u
ktor ého som v r. 1973 absol·
vova l a.
Aké je vala doterajlla kon·
certná l! lnuost ?
Prvé m i moškolské vvst tlpcnl n som absolvoval a s K o·
morným orch estrom VUS-u v r .
1970 - ako sólistka Koncertu

Správy HIS

o •·chester ako prvO d ielo
svojh o druhu v &loven&ke l kon
Ull"tantncl llleroturc. Okrem t o
ho ·mn na ~ tudovola a nohJ' tllo
Bagutel y p1·e flautu a harru od
). Molar a. Du fam, ~o z týc h pá r
sk l udle b,
k toré
slo venskýc h
Pxlslu lll, nustudu fPm nlckofku
1falšlch počas ill utllt no V MU
V orchestroch nlll!la yldname hrával na harfu zeny. j e to
pravidlo ?
Muslm
vá m U I>O II OV Uť.
S p lť:k u svetových harf istov t·e·
pro.~;e ntutú mu:U l N. Zabo le l ·
ta ). Azda lbo u nás chlai>CI
puvalu 1ú harfu zu IH'IIis ne.t.ny
nll'itrof, vhodny pre :lenv.
Ak6 méte plány do budfic·
nOIIII '?
Z tt č lnam
~ tud ova f
no
VSM U, kde sa o. l. chystá m ntl ·
slUdovaf Sonli tu pr o harf u . k lu
rl net a klav lr R. Mocudzt nské
ho. Zo sólisti ckého rP pert oa•·u
sa zameria m no l tH'V na Del>ua
syho Dva tanre pro hnr f u a
s lá č l ko v9 u r clHIStfJ I". Rnd.t hv
som spol u s ko le~o m V
~a m co m orod vled l a KoiH..!' I't
pre flau tu a ho rru C du r ocl
\V fl Moln r ln. "la tor hu :l 11
roh o r ok u mám s 110\Yin i1
llnbký m komorným o •·che~trom
uv i esť kon cert od M Nov(lk,,
- t k-

Pravlclolné
atrellaliie
prehrhky v Klube ekle·
datero, so dostali už '
mluul of sezón e do I>OVe·
d om l u ztl ufemw v. Pre tu·
to sezónu ~l ra covnlcl !liS
l:)HF zostuvlll vrogrnm, v
ktorom neobišli ani v9·
znamnó
k u lturnO·POII·
tl cké Jubileu soclallst.c.
kých krajin. Už úvodn•
prehrévka tomu na'lvlld·
C:ova l a - bul a dedlkovft·
ná 30. Y ý ručiu oslnbodt·
nia Bulharsk!!.
Odzneli
na ne 1 u kálky z diel
sk l od aterov tej t o krollnv
l\1arlna GolemlnoYI,
Konstantina lljen, Cubo·
mira Plpkova a Sltneooa
Pironkovo. I'I'Oh rll v kv sa
zru~ dstnlll
nl ho!>tio z
BI:R. predseda Zvll w blllhm·'l.k ýl h sldud ot ofuv D.
Petkov o 8 . Petro•, 1'19·
dltl'f Bu l hll l''>k!JhO kultnr·
neho 'otredlskt~ v Bru ll·
'>ldve
kto•·t predn lr.sll
ľlvo!ln(i slovo u bu lh ur·
~kul

11•• 11u ro.

ŠKOLA' A HUDBA
Za l!latkom 11eptembra t. r . sme u ., dennej tlal!l stretli
s l niormačnfm 1!16nkom o tom, ako prebieha lntel(récla sosoctallstlckef pedagogiky. Druhé koJJ ferencia p e da~e6~eo• soci&·
listlckfcb kra[ln (v auguste 1974 Y Berline) ukázala nevyhnutaoaC lnteazfyaejiel spolu)N'éce a otYorila no•é perspeklf·
vy .., rozvoji soclallatlckel .,et~aaoalky. Dkbala, l e rozhodu·
liet podiel na ronoll aoclallstlckel pedagogiky má 11ovietska
! kola a pedagogika. V sblslostl 1 'fyille undanýml faktami
poval u[eme za pot rebn6 ill[ormathne oboznémit l!ltatelov a
hudobno-pedagogickou llteratirou, ktor' bude vydané ., roku
1975 ., ZSSR a ktori n1itiu anfemcl slskat prostrednfct•om
p r edajni Zahraničnej literalirJ. Ide o Jroclukclu d•och hin·
ných vydavatelstln ,.Muzyka a "Sovletsklf kompozltor" .

z

boh ate! literatúry pre deti
predškolského v eku (16 tl·
tulov) sa žiada spomenú ( n a Jmä kni hu známeJ au torky Vet·
luglnove f "Detskt or chest er"
( vydavatelstvo " Muzyka" ). Ob·
sohufe metodické r ady, ako
u čl t 4-7-roč né dell h ra( v or ·
chestrl na detských h u dobných
nástroJoch ( metalofóny, x ylo[ ó·
nv. flau ty, akordeóny) a par·
tltu r y !udových 11 det sk 9ch
plesni v Oprava sovietskych
r.k lad atofov.
Oa!šle zbornl ky
obsahufíl hry, tance, hu dobnopohybové cvičeni a . Samostatne
vychádzalO f r a ncúzske a mad arsk é d etské Judové plesne.
H udobnú Jlteratur u pre deti
šk ol sk ého veku t vol'l 22 ti·
tuloY. V ll čš lnou eO to zbornl·
k v plesnt pre §kols ké zborv a
1 ionlerske odd i ely, Je sem za.

nej§la kn i ha besied o h u dbe
od D. Kabalavského. Ti eto ba·
sedy v ystelnll a l sovietsky roz.
hlas a talevlzla . V edlcll ,. Učeb ·
nlce spevu" vychádzajú s
názvom " Hudba " - kn ihy pre
I.- V. roč n fk všeobecnovzdel á·
vacef šk ol y.
E dlcln .,Detské a mláda~n lc·
ke spevácke zbory" ch ce vyda( 5 zbornlkov, ktor é umožň u lú
spozna( a os voJov ať sl reper·
t oár popredných
speváckych

čené pre sílborovO h r u. V r
1975 vyjde už 12. zvllzok edf·
cle .,Repertoár
kolských dv
ch ových or c hes tro v ~. Repert oár
s láčikovýc h
orchestr ov
!:SU
mOže oboh atlt zbornlk "Hudbo
18. storočia" , obsa hujúci d iela
VIva ldiho, Mysllveč k n, Purcel l a. Vychádza 6. zvll zok súboro·
vel hry pre akordeón (obsahuJe diela Grlega, Prokofieva
Rakova a l.

O sovietskej hudobnej literatúre
r adená at zlahl!ená úprava La.
butlaho jazer a vo forme r oz·
právky, aby sl tu mohli zah ro ť
dell, ktoré zv ládnu nl:lšl 8
stredný stupel"t obtiažnosti.
z o siedmich titulov u če bn ometodicke! llterottlr y nás
mOže zau jať n aJmä zborn lk
" Hudba deťom", v ktor om sn
poprednl pra co vnlcl v oblasti
det sk eJ hudobneJ výchovy z Le
nlngradu a Pobaltln d ella o
skú ;~enos t l.
Zau jfmava
svoJe
mOže by( aj "Citonka ru~>kOI
fudovef plesne" pre !lakov VIl
tr ied y.
y edlcll " Rozpr áva nie o hud
be pr e !l11 k ov" V\'Chá d:.:a 6
titulov. Z nlcb je na jatraktfv.

zborov. Napr !klad z r epertoár u
c h la pčenského
zboru
Dom u
učltefov Li t ovskeJ SSR v o VIl·
ne mOžema pozna( d iela Schu·
manna, Schuber ta, Brahmsa e
1., o reper toári speváckeho zbo
•·u I nštitútu umelecke! výchovv
Ak adém ie pedagogi ckých vied
nám vera povedla skladby Mon
teverd lho, Tonafev"· Blatného
Pl otnt čen ka a 1. Oalšte zbornl
k y patria chlapčenském u zbo
ru ;; Petrozavodskn. SOboru
plesni a te ncov Mosk ov:.kého
paláca pion ierov. VeTkému det
skému zboru Všezv!lzového ra
di a a televlz le.
obiR!>ll nást r ojovef hry sa
žiada SJ> Om en uť zbor nlk y ur·

Z

l.

p opri rozvoll detsk ých hu·
dobn ých škOl v ZSSR sa u ~
dl ho ven uJe v elká pozo rn os ť al
Iným formám hudobného vzde
lá vanln. Rod i či a , ktor ! zo so
rlálnych, alebo In ých dOvodov
st nomohll osvollf aspo n zák la
dy prlstupu ku kla vlru. chcti
:.1 tiM zasplevat 11 za hr a ť. Z
tohto hladiska urč ilo naši ch
po dn g ó~ o v
zauj me populárna
i;k ol a hry na kl avlrl pr e sa
moukov od autorov Mochel Zlm lna, ala na fmll .. Zá kladnv
k urz hry na klavlrl pro dospo
19c h" od Me jllch e.
p rn pr ax našich CSU b y moh•
ll
bv r
vel mi
podnetné
"Úloh y na rozvoJ saruuStatnyc.h

nd vykov pri hre na k l 11vlrl" od
CachovtLklll. Táto p 11ru č k u pra
1.- 111. ročnlk v vc hl11l zu znovu
po des iatich •·okoch. V nl nO·
horn sa jef podob& p rl ruč ka l
Dostálo "Hraj, čo ch ceš". ktor6
vyšla v 1'. 1973 v Su praphone.
H'nkll c ko-motodl rkef literatú ry môžu b\ t pre u č l terov
r:Su pr fnosom pu bli kácie .,Hu·
dobné diktát y", .. Met od ick() n4·
vod k hudobném u d i ktátu".
.,Hudobná ll teratura pro V. roč.
nik detske l hudobne! školy" .
.. Crtonka k hudobneJ llteroture
pro V. ročn tk" l d iel a Bacha,
Haydna, Mozarta, Bee thovena.
Schuberta, Ch opina) " Spev z
lis tu " od Frld k lna a 1.
v(íšlf efe k tlvnost vý u č by na
r:Su by po mohla znalost
pub lik ácie M. Fe Jglne .,!ndlvl·
duallla žiaka a umenia padogO.
ga". Od N. Parurm ana sa ob·
favl ul druhó vvdonle kn ihy
.. v kl uvfrnol tt·lnclo". ObsahuJe
rw.wJ·uhodnO J>Olnámkv z dl hnrol!ných sk LISIJilostl l anl nl( rad·
'>k óho k laviristu a pad agOga .
Ve r k~t pozor nos t v plá no vv·
d1v11tefstva so vanulo výroči am
klodntefuv Jubllunt ov. v sOvls.
lo~tl s k torý mi budú vydané bo·
ha ló materiál y (Rove!. Krels·
lo r, Str au ss, l. Du na levsk lt a

z
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8. VA RGIC
( Pokručovanlo v bud. Clsle. l

Zas lúžilý u melec DIMITAR PETKOV,
predseda Zväzu bulharských skladateľov
Bulharská
fudová
hudba
dnes predstavuje mimoriadna
ve fké bohatstvo. Na pomerne
malom územi Bulhars ka, po ~as
teho takmer 1300-ro~n9ch dofin, sa sformovala ohrom u Jú ca
r ozmanitost fudového folklóru
v Trácku, Mizli, Rodopách, PI
rlne, Dobrudžl, šopsket oblasti
( So~luka l . . . Starobylé plesne.
neopakovatefné me lodické bohatsťvo - spáj a sa s originálnymi bulha rsk9ml nerovnomerným!
taktami.
SvetoLnámy
~>klactat e r a vedec Béla Bartók
o tom pred 40 rokmi naplsal:
" Je Bulharsko pravla s ťou týchto rytmov? Tu ich poznajú nai·
Jepllie, s ú tu najrozllrenejllie.
Preto, ak by sa niekedy zistilo,
le ich pravl a sťou nie te táto
krajina, aj tak Ich míUleme nazývať .,bulharskými". Veď Bulharsku môžeme ďakovať, že
ame Ich s poznali".
Historické podmienky boli
prlčlnou toho, že nová bulharská profesionálna hudba sa
mohla sformovať d
koncom
minulého storočia.
Už v tvorbe prvého profeslo·
nálneho skladatela Emanulla
Manolova, ktor9 študoval v
,R usku, mOžeme zbadat národnostné a demokratické tendencie, charaktel'lstlcké p1·e neskorši v~ot bulharskeJ hudby,
Dobrl Christov, žiak Antonlna
Dvoi'áka, Georgl Atanasov a
Panajot Pipkov, ktort nastúplll
po ňom, boli prvr, ktorí so zanletenfm kllesn11l cestu pOvodnej tvorbe.
Svojrázna bulharská skladat elská škola, ktorá sa presadila
v európskom hudobnom svete,
sa dočkala uznania v obdobf
medzi dvoma vojnami dielami
Panl!a Vla digerova, Petka Stojano.va, Ljubomira Plpkova, VeBelina Stojanova, Filipa Kuteva ,
Marina Goleminova, Paraškcva
Chadžieva a 1nýcJ1. TI položlll
základy národnej hudbe. V ob·
JasU plesiíovel tvorby vniesli
svoj podiel aj skladatelia Geor·
Ri Dimitrov, Svetoslav Obratenov a Asen Karastojanov.
V posledných rokoch sa do
nášho hudobného života zapollla tretia generácia bulhar·
ských skladntefov Alexander Ra jl!e•, Todor PoJH)'Y, Lazar Nlkolov, Konstantin Jlíev,
Dimitar Petkov, Stefan Rome okov, Georg! Tutev, Dimitar Sagaev, Viktor Rajl!ey a 1. V !JO·
slednom dosafro~l sa p•·eJovuiú
este mlad~! autori - Ivan 1\ta·

rlnov, Dimitar Chrlstov, Vasil
Kazandžiev, Alexander Tanev,
Ju les Levi , Dimitar Tapkov,
Cvetan Cvelanov, Simeon Plronkov, Krasimlr Kjurki!ljskl, Peni!o Stojanov, Alexander JosUuv,
Georgi Kostov, Alexander Vladigcrov a l.
Bulharsk! hudobnl tvorcovia
prejavuju jasnú snahu o nové
hudobné vyjadrenie, o stvárna·
1110 svetonázor u svo(ho SLI~asnl
ka, nášho nového, ncpoko(ného a tvorivého sve ta. Velká
aktivita bulharsk9ch skladateTov, štýlová obnova Ich diel,
svedči o sprllvnosll sledovane)
cestv a tvorivom hladanl. V9·
chodtskov9m bodom v tomto
zmysle je snaha, rozvlja( nevyčerpatelné tradfcle a potenciál
ludovef tvorby.
Bulharsk[ hudobnf tvorco via.

Vzostup
bulharskej
hudobnej
tvorby
zjodnoteni v tvorivom zvlfze,
stoja v prvých radoch Ideologického frontu a spolu so svojou stranou a l udom využlvajO
svoj talent na to, aby odzrkad·
1111 súčasnost.
Neobmedzene sa podporuf\1
Ue novátorská tendoncle v bulharskej hudbe, k toré ukazu!O
cestu ku skutoč n e noveJ. vo
svojeJ ldcovos tl socialistickej,
vysokoumeleckej
bulhorskel
hudbe. Sučasná tematika le ne·
oddolltelná od historicke! minulosti násho rudu, od toho ro·
volu~n9ch zápasov, od por ll·
Lánskych bo,ov, povstania O
septembra 1944 a Vlnsteneckoj
vojny. Významným sthnulom
pre uplatilovanle sučasnc j té-

S. Stračina: EJ, HUSÁRI ( J. Dolinský

a R. Krcltlíkovd).
Snlmka: J. Vavro

Tridsiate výroč i e Slovenského národného povs tania pos kytlo umelcom širokú
paletu možnost! na oslavu a vzdanie holdu tejto vefkeJ dejinnej udalosti. Z týcht o as pektov pripravila dl'amaturgla baletu SND triptych z pOvodne) slovenskeJ
h udobnej l choreograficke) tvorby pod
názvom Hrdinská trilógia. Jo to čln od·
vážny, nesporne svojský, so šlrokfm
myšlienkovým zameranfm. Na scéne SND
sa predstavili tvorcovia, ktort sa svoJou
umeleckou prácou doposlai výrazne zaplsall do nášho kultúrneho diania. Práca
s baletom priniesla pre nich možnosti,
s ktorými sa viacmeneJ vyrovnali, vy tvo·
r lac tak zau)lmavý, štýlovo rôznorodý
ba letný veče l'. Jeho prvým člslom bOla
slovenská Iudová balada so symbolikou
nezmyse lnosti vojen a krutosti luds kóho
osudu , ku ktorej napísal hudbu Svetoziir
Strai!lna a dal jeJ názov Ej, h usári. LIbreto, clroreograflu a rllžiu mal Stefan
Nosár, scénu navrhol V. Suchánek a kos·
týmy S. Kiliová. Pri sympatickom námeto prvého člsl a ve~e ra sa ne-ubránim lednoz nač nému konšta to vaniu, ~e zlé prevedenie mOže zmari( aj ten na jlepši
Omysel. Došlo totiž k disproporcii medzi
ume leckým zámerom a snahou a utora
11 lnterpre tllclou no Javisku. Nic prllfl>
n á1· očný pohybový pa1·t a cboreogralla,

ZaslúíllO umelec Dimitar Petkov (vpravo > ·' riadit eľom Brllllarsl.:{;lio 1wltúmelio strediska Bonslavom Petrovom prt rtdv!le-

vc SIJF.
m y Sli oslavy 30. výročia vlťaz ·
stva soclellsllck!lj ruvoluctc v
Bulharsku.
V poslednom časo Zväz bul·
horských skladatefov všestran
no rozšlruto a spestruje formy,
prost•·ednfctvom ktorých bv bo.
lo
bulharským
skledaterom
umožneni! zfskať priamy a trvulý kontakt s prucutúclml.
Vznlkll lipeclálne dohody o
spoločne( prác! medzi strnnfc.
kymi a vládnymi vedeniami
mnohých okresov v Bu lharsku ,
Okresné vedenia zabezpečuiO
priJatie hudobných tvorcov, kto·
rf sa zbllzka zoznamujú so žl·
votom ka ždého okresu, s jeho
kultúrnymi
a spoločensk~ml
problémami, pJ'Ičom so vytvdraJ(• o1Ho užsle nťohy s hudobno-tntorpretačn9m1
sk u pi
nami a ometérskyml kolektlv
ml. U:! nlokol ko faktov dokumontuje vefk9 rozmach hudobného :!Ivota. V Bulharsku fa 7
ltlit nych opier a 2 ltlilne operety, 10 symfonických orchAB·
trov, 2 konzervaUlrló, 7 liAl·
nycb
stredných
hudobn ých
ikíll. stovky dol1kýc1J hudobných iíkôl a rudovýoh umelockych súborov.
Pri ZBS vznikol Kabinet mladl!ho hudobnlka, prostrodnfc.
Ivom ktorého so stara lú o tvor

bu a umelncké u~mornenle
mlad9ch hud obných tvorcov.
O úspechoch bulharskeJ l,lud·
by svecttl l to, žP ~o raz čas
telšlo to ocol1ovonll na medzlnárodn9ch su fužluch u fP'Itlva.
loch: He rderovu cenu zlskal
P a n č u Vlad ll(erov, c11nu Paril skych hudobných tU dilov dos·
ta l K. Kjurki!l lskl, coou Tries
tu udelili A, Joslrovovl, nos uomlnalúc po čo tn é co ny udc la·
né s pevákom , lni trumentolls·
t om a fud ový m kolekllvom.

...

Ul! prvé krokv mladAI bulharskej proresl onlllnAI hudbv
po oslobodonl o;pod 500 ročnA
ho osmanskCho otroctva v roku 1878 sú spojené s l!eskýml
hudubnlkml. Abv zaplnili me·
dzeru vvtvo•·enO nedostatkom
vy ško lon~ch
profeslonálnvch
kádrov, do Bulharska prišla
pracovať skupina ~P.sk9rh ka ·
polnfkov, medzi ktorými boli
Karel Maha n, Venceslav Ka uokf, Alois Macák, Karel Jarma!',
Josef Chochola a L N18klor1 z
nich spracovali bulha rskó fu ·
dové plesne, plsall komuoz!Clfl
na bulharské nllmetv, články o
prob16moch bulhar'lkflt hudbv
AJ prv6 kroky bulharske J pro.

M. Vilec: PRELUDlO EROlCO (G. H er ényová a P. Dúbravlk) .
Snfmka: J. Vavro

Po TI. svetovej vojno h udobná v9mAna už oroblehala na
štátno! Qrovnl bratsk9ch t lO•
vansk~ch soclallstlck9cb kr afin. Nie ta mol!nd vyrátať v§etky podulatln. Spomeňme Insee·
náclu Dvorakovet opery Cert a
Ká~a vo Verne, Káfu Kaba no·
vovll od fanll~ka v Plovdi Ve,
balet Hirošima od Wllln mo Bu·
kovOho v Sotil, autorsk9 kon·
cert J. Pau era v Sofii, počet•
né vzá romnó ho sťovan ia na l•
význomnet!!fch opern9ch, symfonlr.k9ch, komorných sOborov
a sólistov, Očas( na festivaloch
a sOtažlach. Dohody medzi
zvllzmt bulharsk9rh a českos lo·
venských s kladntATov sú formou, na záklodo ktore! sa
uskutolli'lulr vzl\lomná spqluprllca, v9mena a vzlltomné or o·
pagovanla a popularlzovanle
v9dobytkov na šich bratskýrh
Roclallstlck9ch hudobn9ch kul·
túr.

M. Novák: BALADA O STROME (D. Pilzová a Z. NagV )•

Hrdinská trilógia
ctlarakterovo vychádzajúca zo slovenského rudového tanca, sa stali prlvefkým
p1·oblémom pre profesionálnych taneč nt
kov SND. J8 tažké vznlesf profesionálne
krltórlá na v9kon m~ského obsadenl.a
(až na J. Dolinského) v častiach VeJ•bunk - Výcvik - BoJ. Stračlnove hudba
je funkOná, rytmická a zau)fmavá svotou
zvu koma l ebnosťou. V Inscenácii na Javisku SND bv bolo hodné u važovať o menšfch režijn ých zásahoch, ktoré by ~vý!!lll
dramatičnos ť a je dnoliatosť predstavenia
[napi". záverečnO Op lakanie mileJ). Dru·
hon častou večera bolo Preludlo croico
ua hudbu Michala Vlleca. Libreto, choro
ograflu a réžiu mal Bor is Slovák, na scén~ V. Suchá nka s kostýmami' S. Vanlčko 
vej. Preludlo érolco je prvou ucelenou
prllcou novéb o šéfa baletu B. Slováka
na hudbu nestora s lovenskeJ h udby M.
Vlleca. Velmi s ugestfvna hudobná predloha poskytla chDI'eografov! mo žnost pohybovo naplntt závažné myšlienky: problém fu dského bytia, nutnos ť jeho ochrany, láska k zemi - ma tke chľánlacej

fp~tnntllnt>f nn~>rv "'" c:nnfPnÍ! s
m~>n'lml
l'n ~k9r h
hurfohnlf<nv
Už vo ... vo(lrh ZIII'IHtkorh <:ofllská národná ooPrll lnsrFlnO·
VBili OJ)eru V Sturfnl od V Blod·
kll Nie néhor1ou ~mP.IIIn ova
OJJP.rH Prednná nevR~la bola
uvád:r.aná na všetk9rh bulhllr.,k9o 11 ool'rnýc·h srénarh. N11l·
v9zn tmnol~f 'lkladAtPT prvf> i I!O·
nerAriP
l.mlharsk9ch hu1nbn ýrh tvorcov - Onhrl Chrl~l nv
- lo žiakom Anlonlna DvoM·
ka 'iPf>VII čk a Christina Mnrrovová, dirigent A. Olmltruv. h oc;l lc;ln V. Avramov, 'lkladAtnT K.
Jllev u 1. š tudovali v Ccskoslovensku .
V r. 1!128 bola v Prahe prvd
prohlladko bulha rskej hudob·
nRI tvorby v zahrant~r· dňa 25.
februára v Smotanovej s ieni
uviedla Ceská fllharmOnla pod
vodenlm dtrlgsnta Františka
Stupku dielo P. Vlndlgorove P.
Sta jnova, N. Atanasova,
O.
Chrlstova so sólistami Christl•
nou Morfovovou a L. Vlod•Re·
rovom. Dobrl Chrlstov prednl9·
sol rAferát o bulharskef Jud ovej hudbe. V ten lst9 doň zneli v Sortl symfon ické dléla
Smetsnu, Dvoráka a Suka.

l rodiaceJ nových hrdinov. Choreograf
dokázal, že dOverne pozná pohybovt>
Pl'Ostrledky, s ktorými pracoval, vytvá
rajúc vzájomnú kontinuitu medzi autor
ským zámerom. poul!ltým pohybovo-ta
nečným matel"iálom a v9sledným scénic
kým stvárnenrm. Jeho prácu charakter!
zu)e hutná ohoreografla, Interpretačne
rtechnicky l výrazovo l vypra covaný 8
zvládnutý pohybOvý part. Pre lepšie po
chopenie zámeru, poznania my!lllenok
- najmä z hladiska divákov r~o nie je
zanedbatclný fakt, podobne plaU aJ o
kostýmoch l by bolo vhodnO vä čši o dr8
matUI'gické zamyslenie sa .
Rozsahom najvä~!lou Inscenáciou ve~o
ro bola Bala da o strome na hudbu 1\1118·
na Nováka, kde mal choreografiu A réžiu
na svoje vlastné libreto Ján Guotb. Scénu
robil V. Suchánek, kostýmy S. Vanll!ková .
Toto repertoárové čfs l o zvýrazň u je obsa
hovo nesk1'0tnO tOžbu po moci, všetko
nlčlacu nenáv isť a závisť, ktoré sO utvárané v triedne rozdelenom svete v t9ch
naj!U'utejS!ch podobách. Svojim záve1·eč-

Snlmka: J. Vavro
ným obrazom tnscllnácla burcuje a varuje. Rozsah baletu priniesol na pretras
problém celkoveJ dramati čnosti a rel!ljno dramaturgic kej výstavby. Je tu potreba zhutnenla dhoreogrartcko-myi!llenkovej stavby die la v prospech celkoveJ
t1dernostl a výraznosti. Hudba M. Novdka
Je vie c než adokvátna pohybovém u stvá rmmlu a ur~uJo dramallzmus dielo . Použi·
tla slova je vhodn9m prostriedkom pre
zv9šenle efektu predstavenia . Mys lfm sl
však, l!o slovo by nema lo prerllst do urč ujúceJ f unkc ie, ole mnlo by tba clopjnot.
V zllvere Inscenácie by mali byt zá'llld·
ným fundusom p ohybovn- tane č ná a výrazové prostriedky pre stvárnenie z4·
klarinet Idey.
Orchester SND sa po prv9 raz predstavil pod vP.dttnfm š(Jfa op~:~ry Pavla Bagi na.
ROznorodý hudobný mAteriál baletnej tri·
lógle bol prlprovent preclzne n ielen po
~ trilnko rytmickej, dynamtcko) 1 výrazoveJ, a le l s velkým pochoponfm pro špe·
t:lflkl1 hudobnAho qprlevodu k baletu.
Svojou prezentáciou dopomohol k umelecke j Orovnl tohto záva~ného predsavzatia .
Balet SND vstOpll do noveJ sezOny zaujfmavým a rázn ym krokom, navyše vef·
ml dOstojne oslllvlac 30. v9ro~le SNP.
EMIL BARTKO

BRANISLAV KRISKA:

Na

programe

VERONSKE': IMPRESIE

tohtoročného,

52. festivalu vo veronskej
Aréne boli opery Samson a Da·
lila, Tosca, Alda, balet Giselle
a koncertné predvedenie Ver·
diho Requiem - pravdaže ok·
rem '· mnohých ďalšieh iJOduiflll
hudobných. výtvarných, l'llmo
vých 1 teoretických. Zautlmnto
ma oredovšelkým, čo sa zrne·
ni lo na festivalových l)rcd~tn
v eniach od motel návštfwv Ve
rony v roku 1971. Vtedy som
videl Nabucca. MacbrlhH. Aidu
(a oisal o nich v HZl. tento·
r az som sa zúčastnil prr.dsta·
venr opier Samson a Dalila (ot
váracle predstavenie festlvnlul l
11 Tosca.
ozdiel vtdlm hlAvne v nolo
hách l možnosttnrh ins ee
11a č n ýc h . Namiesto veTkoiP.p9rh
oo celom priP.slore .!nvls·
k a" (asi štvrtina A ré nv l ro zo
stavených stavieb. kuli~ l vý
!varných svmbolov prPsll vý
tvarnlct k čomusi, i:o suw u
ná
n ás pred rokmi volalt -

R

Fioren::u Cus~ullut·á u tíluhe Dalily.
na čelo tenorlstov talianskych
opier súčasnosti. Všetky orf.
vlastky, ktoré som napfsal o
Ftorenzo Cossottovof, .Platia aj
tu.
Mimoriadne
sympatický
umelec spieva krásne v plnom
význame toho slova. vie čo
spieva a vie to at herecky vy·
jadrit. Oprávnene zažil ovácie
o akých možno snfvať ...
l'ežlsét•skych postupov naj·
vtac zaujalo riešen ie l l. def·
'st va Toscy (réžia Gia near lo
Sbragla, výtvarnfk V. Rossi} ,
keď celil druhá scéna Toscy a
Scarptu sa odohrávala
pod

z

Scéna

zo

rý - vsetko dobré", vymysleli
a vypracovalt Ich Inscenátori
naozaj prekvapujúco a eľekl·
ne Samson ozaj rúca trt vel·
ké stlpy, fud v panike uteká
a neónové ž1artvkv v orlestore.
kde stlilt stlpy, !>A chvejú. bil·
kaj(l a znásobuJú účinok ftná l ne l sr:ény .. Sml'ť Toscy v zá·
vere 111. dejstva KoTkokrát se
divllk na celom svete zasmeje
nie vždy vydarP.IIPmu .,zoskO·
ku" z J\njelského hradu tu
nlel Prvý raz som videl sko·
čit Toscu. letieť vzduchom 4-5
metrov a dopadnut na ska l y.
Pruvda, nebola lo už oredsta·
vite l ka Toscy. ale artistka f čt
artista? 1 v kostýme Toscy a
dopadla nA dekoractu fskalvl
z umele! hmoty pričom svetlo
zhAslo zllroveň s Jef dopadntl·
tlm Podobne na už tradične
vysokej C1rovnt bola choreogra·
fia [ I .uclana Nova ro l baletov
v opere Samson a Dalila ako
a 1 preclzna technika. typy a
v9konv sólistov a celého balet.
ného súboru.
N akoniec. ale vonkoncom nie
ako posledné. treba spame.
núť obecenstvo. Ono spoluvytvára to, čim je Verona neooa·
kovaterna V dobrom t v zlom.
Tak, ako všade na veTkých svetových festivaloch, pred vcho·
dom sa zhromažďujú stovky
tých, čo sa na predstavenie nedostal! a sledujl1 prlchod tých
'l tastnejšlch. Majltelta lacnejšfch vstupeniek obsadia svoje
miesta dávno pred začiatkom
pozorujl1 prfchod .,smotánky"
do parteru. krikom a oolleskom vftajú hviezdy umeleckého
čl spoločenského života, takže

MLAD€
PÓDIUM

Samsona a Dalil!J.

znak. Tak bola výtvarne riešeni! celá Tosca - so striedavým
úspechom. Samson a Dalila je
pravda, opera, ktorá sl vyžadu·
je pampu "velkeJ francúzske!
opery", a tak al Inscenačné rie·
šenie hladalo kompromis me·
dz! velkolepos!ou a menši·
ml
finančnými
možnosťamtl
Zasv!!ten! vedi!!. že tallans){e dlvadili zápasia v t ýchto rokoch
s vefk9mt hospodárskymi prob·
!émamt, a tam treba hladať at
l))rvotné
prlčtny
scénlck9ch
zmien vo Verone a až potom
v snahe modernizovať zastaralú konvenciu talianskeho oper
ného divadla. Lebo nemožno
povedať, že by tomuto velkému - už atmosférou vzrušuió·
cemu prostrediu lepšte pri·
s tali ,,náznaky", v ktorých niet
priestorove! logiky a an!
e.fekt, pre ktor9 do Verony pu.
tu jó každý rok tlslcky turistov
t clltelov opery. Okrem toho
ť ažko
"modernizovať"
operu
len scénou! Ak v prevažne sta.
ticket opere o Samsonovi a Da·
l!le te v!!čštna hereckých výko·
nov tiež statická - to je PO·
ch()J>ltefné. Tým viac v týchto
rozmeroch a priestoroch! Ale
ak v Tosce podá predstavltel
Scarpht (Gian Piero Mastromel) najslabš! herecký výkon,
ak ia Spoletta a Sc!arrone pO·

dobalú na seba kostýmom l pohybom do nerozoznanie - ak
v obidvoch predstaveniach sú
len dva výkony [zhotlou okol·
nosti, ale nie náhodou aj Sile
vllckyll vysoko nadpriemerné.
potom je jasné, že po tejto
stránke ešte dlho nemožno ča·
kat obrodu opery od letných
festivalových podujat! tohoto
typu. Lenže našťastie, okrP.m
spoločenskej a turisttckel et·
rakete je vo Verone možno za.
žit aj veTké umelecké výkony
a zážitky svetovej extratriedy
Florenza Cossottová ako Dalila
bola prvým veTkým zážitkom.
Krásne zafarbPnle velkého a
nosného hlasu. belcantova tech .
nika, dramatický preži ~ok splevaného, ojedinelá snaha herec.
kého v9razu ostáva v pamiltl.
ale at zatlet1uje spoluúčinkujú
ctch... Jej prednes dvoch árii
bol bezosporu vrcholom Inscenácie tejto operv. v ktore! už
vera taktov 1 sttullctl prtvermt
poznačtl zub času. Dirigent Pe·
ter Maeg pomáhal dielu svie·
žimt tcmpamt 1 vyhrotcnlm dra·
matlčnosu všade, kde sa da lo.
Všade sa to už, žtal, ani nedá o ' .
v~kon Placida Domioga [Ca·
varadossl v Tosce l ho v
mojich očiach [každé hodnotenie je subjektrvnel l postavil

RECENZUJEME
DUBROVNIK· FESTIVAL:

nečných

valných
prtestran·
Dubrovnlka. Náhodný
čitatel an! nevie, čo skôr ob·
divovat v tejto publtkácll: čl
propagáciu
kullúrno· hlstortckých pamiatok, alebo galériu
účinkujúcich umelcov.
Bohatá
obrazová čast publikácie je doplnená
výrokmi
juhoslovan·
ských a svetových umelcov
ktor! vzdávajú hold Dubrovnf.
ku 1 kultúre nllrodov JuhosJá.
v te. Zo svetových umelcov spo·
meňme
aspoľ\
prlsoevky
B.
Brittene, H. von Karajana, Sv.
Richtera, C. Zecchiho, J. Bar·
birolliho, ale 1 B. Shawa, E.
Io·nesca.
Táto dokumentárna
čast almanachu svedč! o medzinárodnom uznani Dubrovnic
kého festivalu, ktorý sa stal
nielen výkladnou skrlľlou sta·
rého a nového umenia nllrodov
Juhoslávie [najm!! však Chorvát·
ska l pred zahraničným obecen·
stvoro, ale aj miestom konfrontácie domllceho juhoslovanské.
ho lnterpretn čné ho umenia s
európsk\ m a svetovým. Veď
takmer
n iet významnejšieho
stvách

DUBROVACKE LJETNE IGRE

1950- 1974, ZAGREB 1974
(224 s . )
K tohtoročnému jubileu [25
rokov svojho trvania a 20 ro·
kov protektorstva prezidenta
FRJ Josipa Brosa Tita l vydali
Dubrovačke
lfetne !gre sláv.
nostnú publtkáctu, ktot·á dokumentuje a hodnot! prvých 24
sezón
tohto medzinárodného
festivalu divadla, hudby a folk·
lóru. Vyše 100 velkých čierno ·
bielych a farebných fotografii
dokumentuje cestu od skrom·
ných začiatkov prehliadky ju.
hoslovanského umenia v roku
1950 až po fesllval medzinárodného významu ( Dubrovačke
ljetne !gre sl1 členom európ·
skej asociácie hudobných festivalov]. Obrazová čast vyzdvl·
huje nielen jednotlivé dlvadel.
né Inscenácie, vrcholné kon ·
certy
tuhoslovansk9ch umel·
cov, ale aj vystúpenia šp ička .
výcll
Interpretov hudobného
umenia z celého svet~, v jedl·

predstavenie sa u~ vlastne tli·
Pred prlchodom dlrigen·
ta zapália v bfadtsku tlslcky
sviečok a navzlltom sl HP·
Jaudujó. Potom sa už venu •u
len predstaveniu a kecl <'IH 1
vedia .,podržať" sp!!vál<n Cl
speváčku, ako sa to stalu ~"ll·
ranlstke Orianne SantunioM •t·
vej, ktora narýchlo ZHskol'• a
ako Tosc:a namiesto R. Kabui·
vanskef. Dlho a nadšenP. tllos·
kalo obecenstvo Cussottovei Da·
Ilie, ale palmu vltazstva týrhto
dvoch veče1·ov udelili l ml'slim
sl, že zas! ú že no l tenorl~tovt
Oomingovl. žo ho but•hvo od·
meiiovall po llľlách - to u~ IU
akosi patri k veci. lloršlr ,e.
ked Al-éna doslova ~revo po
každom vysokom "C
~~
tam, kde to dielo al slluána
nedovoluje ... A tak ako vďač.
ne prerušujú potleskom orPd·
stavenie,
tak
prekvapujúco
rýchlo dokážu na konci za·
tlieskať a odisť Možno te to
letnou nocou, možno už !Ilka
pizza a vtno rossa lebo at
to je Verona! Lenže, kde r~te
môžete zaži t nadsené. tlieska·
júce a kričiace (bisll obeccm.
stvo po Cavaradossiho llrll v
IIT. dejstve, obecenstvo, ktoré
sa nechce utlštť, lebo sl mvsll,
~c dirigent nechce
opakovať,
znovu a znovu strieda hlasité
"bú" s ešte hlasnejšlm "bis"
- až sa dirigent Nino SaoZOJ!•
ne obráti k hladtsku a talian•
sky gestlkulujóc krlčl na zne·
pokofené llslcky: "Veď chcem
opakova ti l l". Výbuch smiechu.
potom ticho, že už v!!čšte ani
nemôže byť - a veronskou no·
cou sa nesie krllsny hlas spe·
váka v lahodnom pucclntov.
skom belcante .• •

čalo.

Scarplovou pracovňou v pro·
stred!
väzenia
preplneného
v!izfiamt a mu čenými ludml.
Umne využité moznosti velkóho priestoru javiska a pôsobivé domyslenie revolučného mo·
l!vu. A potom Inscenačné
vyriešenie
záverov
obidvoch
opier! Podla hesla .,koniec dob·

svetového Interpreta. ktorý by
n evystupova l v Dubrovnlku.
Oa!šou časťou jubilejného almanachu je výpočet repertoáru
divadelnej časti festivalu, oper·
ných a baletn9ch predstavenf
zoznam režisérov. dirigentov.
choreografov, scénografov, her·
cov, lniltru mentálnych sólistov
spevákov, tanečnlkov, zoznam
divadiel, operných súborov. or·
chestrov a hudobných telies,
ktoré na festivale v rokoch
1950-1973 vystupovali. Pre nas
treba osobitne zaznamenať, že
na Dubrovnlckom festtvale vy.
stúpilo pražské Národné divadlo [19581. Sukovo trio [1956],
Janll č kovo
kvarteto
r1957),
Pražské kvarteto ( 1958, 1973],
Pražské trio [1960), Pra2ský
ko•m o·rný orchester bez dtrigen·
ta [ 1961 ), Vlachovo kvarteto
(1962),
Music!
Pragenses
[19631. Ceský komorný orchester ( 19641, Smotanovo kvarteto
[1965], Ceské noneto [19661.
Dvoi'ákovo
kvarteto
(1967].
Ceská Ulbarmónia (19691. Ta·
li chovo kvarteto f 1970]. Praž·
skl madrigalistl [1970], zo só·
listov )an Panenka, Z. Rli žič ·
ková, J'tfilao S! echte, V . SvihUková, Ivo 2fdek, clirll(ent V.
Neuman . Z česk~rh umelcov
vlacerl vykonal! na festivale

Placido Domirt·
go ako Cauaradossi.

Podla vzoru Prehliadky mladých knn·
certn9ch umelcov v Trenčianskych Te·
pllc tach začal sa vlani v Karlových V11·
r och cykli'-. k oncertov s názvom Mladé
pódium. Na rozdiel od nasej slovenskej
prehliadky portaclafó sa jednotlivé kon·
certy st1·tedavo vo viacerých sál ach kú·
peTného mesta. Sl1 v9borne navštlvené
najm!i mladou generáciou. Pre tento í11"el
zot·ganlzovali 1 strE:tnutie Hudobnej mláde2e CSR. Okrem toho dostul kaidý
úč11stnlk
podrobuý plán každodennýL'h
akcii a zlljdzllov. ktorým! sa v bohatej
mieľll spe~truje desa( augustov9ch dni
podujatia.
Koncepcia Mladého pódia je podolmá
nase1 Prehlladke. Su to polrecltlllové,
alobo celov ečerná vystúpenia mladých
sólistov, čl komorn9ch súborov, ktor!
na seba upozornili celoštlltne, alebo
medzinárodne RozhoduJúcim krttérlnm
obtektlvneho výberu by malo byt prvé
miesto v celoštlltnej, alebo aspo1i druhé
kalo vo významneJ svetovej súťaži. Celá
akcia bola oJ 10. do 18. augusta t. r.
D eň p1·ed začiatkom účinkovali slovensk!
umelci (Andrea Sestáková , Sergej Kop·
čák , Sylvia a Rudolf Macudzinskf] na
otvoren! výstavy k 30. výročiu SNP, ktorá sa niesla pod názvom Revolu čné tra·
diele sloven~kej grartky).
úvodn~ koncert prehliadky bol zosta·
v ený z polorecltálov husltstu Ceňka Pav·
Ilka, !náč finalis tu tohtoročnej Cejkov·

prlekopnlcku prácu : Z. Rllžlč·
ková prva uviedla recttlll na
čembale, M. S!echta mal prvý
or ganový koncert a Pražský ko.
morný orchestel' bez dirigenta
sa stal prtekopnfkom vystupovania komorných súborov na
fesl!vale.
V osobitných prlspevkoch sa
rozoberajú jednotlivé problémy
festivalu, Ich organizačný vý·
vol (Marko Totez), divadel ný
repertoár (Marljan )atkovi č),
hudba ako sl1časť Dubrovn!ckeho festivalu [Zdravko Su ndri ca) ••• V posledne spomlnanom
prlspevku sa v skratke uvádza
panoráma
na jvýznamnejšlch
hudobn~ch podujati za uplynu·
19ch 24 sezón, v ktorých sa
uviedli
vrcholné voklllno-ln·
štrumentlllne diela - od čtas
hudobného baroka, až po sóčasnú európsku hudbu.
Osobitne sa treba zmieniť o
baletnom umeni na festivale.
Prokoftevov ROmeo a Júlia uve.
dený v rokoch 1955, 1958, 1964,
1970 a 1974 [najm!! posledná
lnscenaclal] sa stal konfrontá·
clou vynikajúceho klasického
ruského baletu s moderným ba·
letným umenfm napr. Mauri·
cea Bét a.rta (najm!! jeho choreograíle Berllozovho Romea a

Jlllle l a s moderným baletom
amerlck9m.
A nakoniec nlekolko čisteJ.
Za 24 !'Okov uvlecllt na festivale 861 divadelných predsta·
venl, 832 hudobných podujat!,
264 vystúpeni folklórnych só·
borov. Na t1chto podujal!ar.h
bolo 1445 415 návštevnlkov (z
toho značn!! čast zahraničných
turistov, najm!! mládeže].
M. POTEMROV A

...

Košické Konzervatórium vy·
dalo [v náklade 150 exemplá·
t·ovl l skutočne ojedlnell1 publikáciu - vzhladom na Jef autorov. Je to výber zo žiackych
prác, ktorý zostavtla profesorka tohto hudobného učilišta
Mária Potcmmvá. Pomerne t'OZ·
siahla knižka má názov Hu·
dobný život východného Slo·
venska v obdobi budovania sn·
cializmu. V podstate má všnk
dva tematické okruhy:
prvý
sa zaoberá Judským a umel ec.
kým profilom dr. Teodora Hlr·
nera rladltela Konzel·vató·
l'la v Košiciach a skladatela.
druhá čast je venovana komor·
net a vokálnej tvorbe Ladtsla·
va H oloubka. Ako pfše v 11vode
Mária Potemrova ... , • zvere l·

SALZBURG '74
KAď Alexander Humbolt napísal do svoJho denníka,
že pozné na svete len tri krásne mestá 1\feapol,
Konstanttnopol a Salzburg, bol ut star9m a <~kuse
n9m muzom, ktor9 prešiel takmer ce19 svet "'ia.:dá
varn s..t. zo te to pravda. lebo :.~ obidvoch salzbur~kych kopcov Mónchsbergu a Kapuzlnerbcrgu te
pohfad na toto me~to krasnv a vznešen9. prlpomlna
vám v mnohom pohlad z llradčinn na praz~kl} Staré
meMo. Ted,l pre svoju krásu a bohatč tradlcte. vyhrt~ll 1111ciátor1 s M11xom Rolnhal'dtom na čele mest o
Sa l zburg z<~ detisko stálych festivalov. Ztt plltdeslat
rokov cxi>.tcncie sal<:burskych festivalov sa tu mnoho :tnwnllo. Roky, kedy festivtllové obecenstvo tvorili
llakusllnla, su uz tuknwr IO,I(Illldárnc. Dnes prlpravu
111 usporwdutclia fl•stJVttl 11redovsetkým pre zahranič·
nýrh návstev11lkov, Amerlčunov, japoncov a zapadn9ch
Nomcov, ktorych tu stretnome na kaldom kroku Ceny
vstupeniek na Ollllrnó predstavema, koncerty, penzie
v hoteloch. ccnv v rr.stauráciách a v obchodoch sú rovnako vysoké ako Alpy, ktoré Salzburg obklopulu. Co
do priestorov má salzbursk9 festival mnoho možnost!:
dve koncertné sály v Mozarteu. zámok Mlrabe l, kostoly, 1azdlaren, zemské divadlo. maly Festsple l haus a na·
pokon hlavné de1isko vsetkých velkých udalosti - vor
ký Festsptelhaus. Tu v).dy stoja zástupy .. ranuskov". tu
sa kupujú a predávatu vstupenky "pod rukou" , tu to
"burza" testtvalu.
Tohtoročný salzburský festival sa odohrával v znamenr osemdcslatln svetoznámeho dirigenta dr. Karla Boh ·
ma. O!.lava na teho poccst v salzburskej rezidencii bol a
vclkolepá a zúčastnili sa lei všetky "hviezdy" a osobnosti - nielen rakuskoho kultúrneho a politick éh o živo·
ta. K. Bohmovej osemdesiatke bol! situované a 1 koncerty a operné predstavenia. Slraussova Zena be:~: tlelia ktoru ~;ám Bohm dirigoval, bola pre Salzbu rg upl nou
!.enzáctou. Po newyorskeJ a parfzskel premiére prišla
na rad salzburská resllvalovu Inscenácia. NemOlem nič
lllé nap1sat o tomto prodslavf!nf ako to, že bolo v9borne
obsadené, v9borne naštudované a fantasticky lnsceno·
vanó Karlom Renertom . Ca rovnú flautu tu Inscenoval
re:W.ór milánskej Scaly Gi orgio Strehler. Hoci Strehlcr
nracu)e s najnovšlml technickými javiskovým! prostr led
ka ml, Inscenáciu tým ni ju ko nezachraiiuje, Barokové

,kého sutdíe v Moskve 11 klavlnstky
j a ny Prcbalovej, ktorá predniesla o. l.
spolu s husliStom ~metanovo duo Z do·
movmy t . 2 a Flosmttnovu sonátu Sen
o huslla1 h. Neobvta1ne talentovaný C.
Pavtrk tyíden po skonl'enl Mladého pód1a
bol anga:l:ovaný Karlovarským &ymfon lckým OI'Chesu·om ako sólista v Mcndelssehnovom koncc1·te, ktorý hrali na mos·
kovskom flnlllc. Predniesol ho 23. nugusta t. r. Prthalová stvámila Choplnovu
l\ la vil nu sonátu d mol
a.l; na mensie
tcthnil.ké a pamätové nelstotv pľllieha ·
vytn kultivovaným úderom a pm·fpktne
sa jej vydal'lll 1 nedávno VZIIIklé Rondi
pur p1anofortP. od J, Rybára.
cdelné matiné patt·flo organ stke
Kamllo Klugarovej . Vo výbornl) zostave
nom programe (okrem Buchu 11 Buxtehu
deho hral u teskú ot·ganovú tvorbu l mu·
sole um&lkyna bojova( nlcko!lwkrát s nevypocrtate!ným nástrojom. Na koncert
k 30. výroc u ::.NP boli pozvani slovensk!
umeJ(.I: Andrea Sestáková s prof. Rudol·
fom l\1ac udzi nským a basista Sergej Kop·
t ák s klavlrnym spt·levodom Sylvie Ma·
cudzinsk ej. Po úvodnych azda nadmieru lyrlckých Romantických kusoch
Anton lna Dvo1á ka - zabrali v Ses tá ko·
vej Interpretácii najm!l slovenské novinky
od Bul'lasa a Kardoša ako aj Clganovove
úpravy 4 Sestakovlčových preludlf z op.
34 Kopl'ák začal dvoma slovenskými
rykl11m,, a to Holoubkovýml Spevmi je·
scne a d1olom Hory a srdce od Milana
:'llováka. Tu predstavil svoj lnponutuct
hlasový fond a velk9 uspech dosiahol
s ob!ubenou tvorbou Rachman inova, Cajkovského n Rubinstema. Hned po vystú·
pcnr ho pozvali na sériu koncertov k
30. výročiu SNP, ktoré budu ko:1com scp·
tembra v Cechách a na Morave. Na
koncerte k 30 výrotlu oslobodenia Bul
harska ako náhrddu za ncprrtomných

ldev diela sO pro Strehlcra nczávllzné a preto a t pred·
stavenie, napriek na~tudovanlu a dirigovaniu Herberta
von Karatana, zostáva vizuálne prázdne.
L esk salzburském u festivalu dodáva Pl'odovše tkým no
konečný zoznam mten umeleckých J>romlnentov. Aspoi'l
z tých nuj v 9značuojl:ilch
mouujem : Ch. Ludwigovú ,
E. Mathlsov6, L. Rysanckovú, G. janowltzovú, A. Augoro·
v6, M. Frenlovd, H. Prcya, W. Bcrry ho, o. Fischera Olskaua, atd., at d l. roka na rnk lll'lbndatn mrmJ unwl·
cov zo sotlnll~llckých krajin MPná Ilko S. Richter,
E. Gilels, Rostropovlt. Schreicr. Adam u mnoho Iných
su u:t dnes J>re porladaterov &nlzburskl!ho resllvdlu ne
odmvslltc fné. ~ebo l by som mllovnlkom organoveJ hucl
by, kl'b\' ~0111 tu nmmomenul ~1 c d z l n llr odné nr,11annv6
t ýždne, k t oro boli toh to roku zatlonenlí dn aur,ustovvrh
dni. al ke<r n1r. d o samotného snlzburskOho fosllva l u.
Spomeniem n lekof ko mten ktorO su okrem parllskPho
Gastona Lit&l.!a pr e nás nelllátne: Franz Lorch z 1nf·
Lhovd , Herbert Melzger, !\Jaria Morlsct z Rouen a Sie·
fa n Kllnda zo Sal..:bu r,itu predvlcdlľ perfPktné výkl'lnV
nn svojich rec1tiiloch a na1m0 Ich re,~:lstračn9 talent bol
nao:.~a1

mladých bulharských umelcov pnvolall
usporiadatelia troch sOilstov z Bratislavy
a zlskali tým aspo1l jedno bulharské
dielo nestora tamojšej hudby Panča
Vladlgerova a okrem toho - !>tudcntku
VSMU bulhar" kCJ ná1-odnost1 - Ste[anu
Kovačevu
OvodnCt desiatu sonátu od
A. Skrlablna predniesol Ivan Palovič ,
ktorý sprevádzal i absolvent ku VSMU
Dagmar Krejčlrovú v husrovcj uprave.
Plesne z bulharsk ej suity a v Szyma·
nowského Nocturne et Tarnntollc. S. Kovateva predniesla IV. ~~má tu od r uho~a
fi~era a ll. sonálll od Dusana Martlnčoka.
Vsetky výkony prijalo obecenstvo nad·
i>cným potleskom.
PI'CWludJ<u spestrila spoločn
e~ku(.lJtt
do ll t ollér u tamojsteho sochára Kllt'l a
1\uncl,o, ktOI'Ý vyt voril sochu Antonlnll
Dvoróko p1·e Karlove Vary, A potom už
nasledoval dalsf z koncertov v prepychovej Zahnderovej sále. Predstav i li sa
na nom v iolista Karel Oolr .,, z tr. prot
Ladislava Cern~ho a klnv, ~tfi )iri Ho·
lena, ktorý mal p.lJOl'Ctltál<: juntttkovýc.h
skladieb. Preukáznll dobrý pncmor, Dole
žul však skazil dojem z I!Jndla, Herolda
a Matou~k<t, nedotlahnutou, technicky
a Intonačne nedokonalou hliCI'prctáclou
Floscllovej violoveJ Ctpravy 17. tflprírcla
od N. Pogan lniho. Oalsl z vct'lll'n9ch
programov wstavll spm;lk j án Baj er so
sprovádzajúclm skludaterom Jarosl avom
Sarouoom, dale j nedávna absOI\'entka
V~MU Zlatica
Majorsk6 a Panochovo
kvarteto. VýkiJn Bajera trochu sklamal,
nll jmll v prfllš hlboko transponovaných
uvodnýc.h plesMch F. Schube1·ta. jeho
hlasové kvality lepš•e vynlkll v štyroch
i>lesilaCh na text Torquato Tassa - vo
svojJ áznom d iele jeho partnera pri k la·
virl. Z. Ma1erskií vystuplla namiesto pOvodno navrhnutej I dy CerneckeJ a pred·
niesla náročnE! a ro:tslahle Suchoňovo

velmi ucelená a obJAvná. A
opllt sl autori nevšlmalú zafl·
xované väčšie diela ~>kladatela,
ale jeho postednu tvorbu veno·
vanu defom, re~p. komorny žá·
ner. Knihu doplilute štúdia M.
Skvarekovel o ko~lckel spevohre v rokoch 1931·38. Z auto·
rov ostatných materiálov spomeiune mená nielen nadanych
muzikantov. ale l chytrých 11
pozorných plsdtefov ((alko tu
pouilt termtn "teoretikov"): B
~upalnv& , A. Glatzovlí. M. Zil·
ňovskd , M. Bodovfi, M. Berni·
the, E. Vémoiovi a ul spo·
mínanu M. Skvarekovd.
-uy-

nené práce n ead na sebe peziackych prlstupov - ta k
po stránke ~> ln ho ve j , ako ai po
stránke za~ l en o vania tematiky
do jir iifch s6vislos tf, ale na
druhet strane sd nie raz pr!·
nosom do naše j odbornej hn·
dobnet llteratfl ry, najmii tam,
kde spracované tematika nebo·
la dote r az pub likovaná".
Trobd pripomenúť, io zbornik konzervatória v Koslclnch
10 Ul siedmy v porad! a zahr·
nule v!lt~lnou seminárne a absolvantské práce poslucháčov
skoly. Obsahovo a tematicky
v1dno tu pevnú ruku pedagóga
ktor9 vie vybrat tlakom - e~te
ncwrlentovaným témy nie·
len mtercsantné, ale al potreb·
né pre dokreslenie rozmanitos·
tt osobnosti v slovenskel hud·
bc. Napr. o Ladislavovi Hotoubkovi sa už poplsalo pomerne
vela, no nalmll v suvlslosll s
opernou
tvorbou.
Na
jeho
stránkach kosického zbornlku
sa v~ak tltatef dozvie vtac
lnformácU
o
menej
per·
traktovanol komornej a vokál·
nej hudhe tohto v9znamného
skladatl'la a dirigenta. Dr. Teo·
dor Hlrner bol hlavn9m Inrormlltorom k podrobne! štúdii o
jeho živote a umelecko! t vor-

Vltčšlna publlkácU o tvor be
hudobných skladatelov obsahuje v sebe faktografický m ateriál ' prfslušnýml okolnostaml
nn lku a histórie diel. Cttate·
rovl slúžili ako spr ievodca tvor·
bou lednotllv ých sk l adatefov,
alebo charnkteru prlsl ušných
vývojových obdobi v h udbe.
Práca jurija
l kolatevlča Ťu·
llna [z Katedry teórie hudby

be, ~tHI1. klOta ~

)laiiWN4lekébe

~a t

-HIIhe

J.

nev~r.dnv

A1 tclev1zna operné cena mesia Sal z hurJ~ bold Zdčle
nené do rosllvdlových augustových dnf. Cenu vvplsute
mesto Salzburg ka:l:dý treti rok a 1a dotovaná 120 000
rakúskymi schl llnga ml. Plllnástčl enná 1ury (al do so
tože bolo prijatých 15 opemých lnscenáclf) za p1·ed·
sednfctva prot. dr. Egona Seefehlera
Inak generálneho Intendanta ncmecket opery v Berline rozhodla sa
udclit prvu cenu Japonske! babkovol opere Narukaml
od skladate!a Michlo Mamyiu. Al ked to bolo rozhod·
nutie problematické (8 hlasov), autor odchádzal zo
Salzburgu ako vlťnz. Z ďalšieh strnástlch telev!znych
opier, ktoré vlastne prepadli r druhá a tretia cena sa
neudeluje ], sl zaslúžia zmienku tri diela, dve americko l produkcia E.B.C.
tretia z produkcie madarsko!
televlzle. Prfpad Mary Lincolnovll skladatela Pasatlerl·
ho a oper a M IAkln l alias DostoJevského I diot) od skla·
datefa johna Ea tona zautall vynikajúcou úrovľ\ou plav
back ov, maJstrovskými v9konml, réžiou a technickou
ú r ovt1ou farebného záznamu. Prfpad Mary Llncolnovef le
vlastne prvou dokumentárnou oporou . Teda tak. ako
Je dnes u~ známa dokumentárna hra. vstupuje tu do
hudobneJ literatúry opera - ako dokument. !Obžaloba.
ako al výpovede su črtané. melodrámy a rccltallvY.l
Proces, ktorý bol vOdený proti manlrlke násilne zosnu
lého amerického prezidenta Abrahams Llncolna. slúži
skladatcrovl ako podklad. Pasatierlho opora le nabitá

N. Tull n: Hudobné skladby
P. I . Catkonkliho

Konzer11atór&a)

••. z lct•whu ::.atziJUrgu.

vefkou dranntičn os tou . ml! spád a v rr holi srnrtou Mtll' Y
l,lncolnovej. Podfu môtho ná7.0l'U, boln to !Pdl nti rllelo.
ktot•é sl zasiCtžllo oceneniu OpPra M1 šk1n nPdostahla
úrovne Mnrv llncolnovel of ked televlznP ~nrncovHnl e
bolo nanalv9s zaulfmavé Karinthvho sa11t·a Carovnll stn·
lieka, odo ~ laná do sutaže M3<rarskou telnvlz ou. mnln 1u
zuslť1ten9 úspech 11 prllomuý skladater Kamillň Lcndvay
nestačil prlllmaf grAtulácie
Ako každá sf!taž 111 solzburská mala svotu scnzál'l u,
a to v porno~rnflrko1 OJ>P.re Bruna Modernu Snl yrlt:on.
Satyrlcon odoslon9 do sn tn lP Ho landskou telovlzlon. nebol ale do súťalo prllaty Nie preto. že Isto o 1>0r·
nograflu. uJe preto. ž11 opnru hraju v milánske! Piccola
Scal e. dostala sa do prolekciA m!mo sutož. V teJto ml·
mosútažnol proJekcii tiež uspMnc predviedla televizny
film druhého nemeckého programu Ligetiho Aven ·
tures. Prrtomn9ch predovl;etkým otaril nevvčerpati'Tnv
Vtip rel.ISéra W Llndemanna l A ventures bol UŽ Insee·
novaný ako balet v Stuttgartskej opere] . ..'\J produkcia
Cs. televlzle bola v Salzburgu zastl1pena rcorezent!lulV·
ml dielami. ktoré tu al dosiahli zaslúženého us1>eehu.
Boli to Gounodov Faust v rll'-11 Petra Wei11la 11 BeR Ba·
jazld od Jána Cikkera v réžii Tibora Raknvskóho.
JAROSLAV M~~ tEil

dielo Metamor!O<:y. Bolo prednescné
adekvátne .a s imponuJúcou vvtrvalostou
l napriek utleJ postav ič ka Z. Majerskej.
Výber z Prokollevl'lvých Mlmofotnostf
nobvl celkom štastný a pt·eto sa nestretol
s ohlasom u obecenstva. Panochovo
kvarteto excelovalo v Sukovej Meditácii
a este vlne v Smetnnovom kvartete.
K zaujlmavým akciám patril výlet do
KlllštOI'Ca a Ostrova nad Ohi'f, ktor9 bol
spojen9 s Interpretačným seminárom,
ktorý viedol prot. Rudol[ Macudzlnský
Di~kusle sa aktfvne zučastnll aj host
zo ZSSR - ukrajlnsk9 skladater a profesor klavfrneJ hry z Kyjeva Igor Samo.
Večerný kon cert v sloni sunotOrla Rich·
Ulond ~atr\1 k najprljemnejsím zálltkom.
Vlolonl'ellsta Boris Vybfral p•·edn lesol so
Stanislavom Bogunlom sklodby j. Bohá/'a,
J. Suka a DP.bussyhn náročnú sonátu. NanucsltJ !.Ovietskeho sólistu Mcržanovd
do~tull prfložltost zahra( v naslcdujOcl
den Dvorákov koncert. n to na slávnos·
tnom vvstllpcnl s Knrlovurským symronlrkym Orlhust i'Om. P1anlsta S. Bogunla
od mhtuiOI'Očného vystilpenlu v Tren·
/'iunských TPpllciat.h urobil cfalsl pokrok
a suverénnym ~pllsobom zahral Bt•ahmsovu l sonátu C dur, op. l a dve dielA
B. Snwtunu. Na prehllad ko sme potult
l SJl!:Vclko S1 anislava Dalcka v cykloch
Dvurl!ka a Smetanu s klavfrnym sprte·
vorlom Fra ntll ka Max1éna ml. V záverečný
dci1 bolo organové matiné Gabriely
Rlcdlbaucbovej na nespofuhllvom nástroll
v hoteli Moskva s klasickou a modernou
dramaturgiou programu a večer vrcholný
koncert prehliadky: vystúpil na ňom
taUJ·eát PražskeJ jari 1968, znumenitý la·
gotisto Frantliiek Herman a jeden z nal·
uspe!mejšlch klaviristov mladej českej
generácie - Ivan Klánsky - s chop!·
novským polori!Citlllom.
RUDOLF 1\fACUOZI NSKI

1e trochu Iného charakteru a
Jel obsahom 10 podrobn6, 1trukturalna analý za Catkovského
skladi eb. Autor dôkladnej~ lc
rozoberá po1em hudobná forma
a Ich systém. eskOr prlstupu
je k analýze so zretefom na
procesovu stránku, t. 1. - pri
určovani
i lrukUíry berla d o
ivahy vleobecné zákonitosti
nol6cie hudobného materl61u
teho charakter a zmeny.
Pr! analýze sú pouilté tlelo
základné typy hudobných f o
rlem: lednodlelna, dvojdielna,
tL·oJdlelna, variačná. sonátové
forma, rondové a volné for my.
llocl autor p oužlva tradlčnťl
systematiku [čo robf z dôvodov Jet širokého zauzrvan la v
praxi), vyslovule názor, že do·
te ra l sla termlno!Ogla nezod po·
vedá prlsnym vedeckým požla
davkám. Obracia sa al na čl ·
ta tela, aby poznámky k telto
problematike zaslal na Katcd
ru hudobnej teOrie Ieningrad
ského Konzervatória.
Všeobecne priJaté označenie
Jednotlivých d ielov ( A, B, C
atď.] Je rozšfrené a doplnené
ďatslm ozn a čenrm . Mal é pfsme
ná s lndexaml, alebo stovn9ml
skrutkami tntormulu o charek·

wre tematického mater!álu.

1

autor Ich oblastlu te vo svo1om
úvode. Slová a slovné skratkv
ozuHčutu netamutlcky mutcrlál
jeho funkčnosť, časti a osobll·
né polyfonlcké formy. VSetkv
tieto poznatky sú fixované v
speciiílne vvpracovanom a ver
ml prehfadnom grafickom zápl
se. V štvroch riadkoch pod se
bou obsa huJe označenie hlav·
ných úsekov a tempa (cha rak
ter hudobného materiálu e tuk
tu, hlavné tOn lnv a počet td k
lov todnotl\v9ch dielov l cel
ku). Okrem toho sú priložené
notové prlklndv tém vsetk9ch
rozoberaných skladieb, rOlne
zvláMnostl Jednotlivých skla
dteb a nakoniec celkov9 pre
hTad powatkov o Calkovského
skladbach.
Rozbor. založený na princip e
celku na meniie čas ·
ti, m6 prednosti v tom . ze pri
praktickom i tfid i n postupuje
vonka tlel
(itrnkturálnei l
od
stránky k vnútornej r proceso·
vet l. od celkového kompoztené
ho úmyslu k teho detailom.
Hoci je táto publikácia urče
ná predovšetk9m hudobným te
oretlkom, mOže vefm t dobr•
poslúži( at lnterprAtOm l dl rt
gen tom).
č lenenia

DVSAN BILL

Smetanova kritika
Antala Sipossa .
Medz1 početn9ml tlllkml Fs·
renca L1szta bol al ANľAJ, Sl·
POSS, rodák zo Siah (nar. 1839,
ZOIUI'. 1923 ). SitlOS~ iltudoval
rwjprv u Karola Therna v Pesti (tento spišský Nemec, rodák
<:o Spišskej Novej Vsi noplslll
roku 1839 hudbu k trugédll 16zsefa Gaála ,,Szvdtopluk" 1. ne·
skOr od r. 1858 dva roky u Fe.
rcnca Liszta vo Wetmare. Od
roku 1874 mal v Posti sukrom·
nu hudobnú školu. Zlolll po.
čelné klavlrne skladby ro. t.
Spomienku na Komárno). Pôsobenie v PesU, kdo sa zaslutll
ul o rozvoj mudarského soe·
vackeho hnutia, bolo pokračo·
vanlm v umelecke! kariére,
ktoro S1poss zača l ako klovlr·
nv virtuóz. DM 24. Januára
1865 koncertoval vtedy 26-roč
n9 umelec v Dočas nom divadle
v Prahe. O 1eho koncerte sa
zachovala zaujfmavá kritika z
pera Bedi'icba Smetanu, v tom
taso hudobného referenta Ná·
rodných listov. Smetanov refe.
rut vy~1el 27. januára. Vyzna.
čule sa vysok9ml nárokmi n11
ml11dého umelca, ale al otlvld·
ným za111etenlm pre romantlc·
kú hudbu. Smetana o Slpossovom kon certe o. l. naplsa l:
" Pan Sipoli má brllanlnf tech ·
n iku, klcrou provád f nelrozlii!·
n~jlif pasáte, tercové, sexlov6
a oklávové, a si ce s vellk ou
l ahkost f. Pr cce vlak te hr11 pl'i
tom často nečisté , jmenovite u
l evé ruky a myslime, že lo ph·
~I sti slul l spl lie na u i:et jakó·
si nedbalosti, s lakou pa n Sl·
poll hraje, jmenovite u ka ntl·
len, kterých si pr el:asto nevl!·
1 mti, tak ie cclkovf dotem h ry
joho ponechávA nás chlad n9m i.
Nejlópe h rá! pan Sl pol prv nf
tislo ,Les Pafl ncnrs' od Llslla,
kdo k l l' h kn~IJ a eh'v:lnlno,.tJ
hry toho nc ~b ýva ln l l :t n i~P h o
k pJ•áni. ,N octurno' od Chopi·
na kodl dnt čená nnnrltn l .. nr·e
a odbývá nl člse l , takie tem né,
blon zniv(' krás né a d pasnó pn.
zvuky Chopinovy ú pln l' zmitll·
ly v strfzlivém a such6m pi'Pdne u pana Sipo o. Tot6f plnil
o smysly omamuj(cich mo ladUch Goun odsk ého val~ fk n v
sti'ednf poloze, ktor é referent
nikdy s
takovou ncdbalnstf
brál! nesl yiel. Ole vlleh o toh o,
co n ám pan Si poll pod al, sou·
dlll l ze, že technická st rá n ka
leho hry te vfce vyvinuta, a
zbfvá mn tedy jdi ~. aby l
vnlli'nr st rá nce ellu a pachope·
nl zado.t ui!ioll".

-l-

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ
;japonská huslistka
1

YURIKO KURONUMOVÁ

ltudGvala na prabket AMU, čo moino spozmll at
' ' jej repertoAru, " ktorom maj6 atabiln6 miesto
rletcl nall klasici bualovej lllerattlry. Ako svetovf1
premi éru uviedla hurfový ko ncert č eského alíčasn é·
ho sk lndatefa Jldbo Jarocha. Casio sa ku n6m vra
~la : " tomto roku vystupovala na Prahkej jari a 110
,lovenskou lilharm6nlou v Bratislave.
Aký m spôsobom ste sa
Yôbec d osta li na svoje
p ražské Jtú diá ?
Takt>ovedfac
nllho·
dou. Studovola som pos
Jedný rok na tokltskom
konzervntOriu. kecl som
sl v nnstch novinách
prečltalo správu o vypi
san! stipendia na St Od .J
.119 pobyt u v1ls. Bol to
vtedy vhtslne prvý kul
turny kontakt medzi na
slmi n11rodml po nadvia·
Zilnl ditJiomotlckých sty
1 kov. V Japonsku te Sov·
skola dosť zná
1čfkovo
ma. preto ml po(em Ces
ko:.lovensko Ihneď pripo
\mnnul Sevčfkovu
vlast
Prihlásila som sn teda na
konkurz, ktorý usporia·
dalo nnse ministerstvo
l;kolstva - a vybr al! ma,
spolu so mnou ešte jl'd·
ného flautistu a k on tra·
baststu. I!;Jo to teda všetko velmi rýchlo: koncom
augusta som člta l a spo·
m!nanu notlcku, začlat.
kom októbra bol kon kurz
a o mesiac nesk Or som
už letela do Prahy . •.
Dnes mOžu na!ll m ladi

umPi cl študovať v Euró·
pe za vlastné peniaze
vtedy, v roku 1958 táto
mo?.nost rštu nebola. do
sta( sa na z11hrunlčnll
štCidlum bolo motné 1bo
z!skun!m
štipendia
v
USA, alebo vo FrllnCóZ·
sku - a potom at u vus
Sovietsky zvllz
tuki•to
možnost vtedy ešte nn
po1.kytoval, Ináč bv som
asi dala prednost Mos
kvc. Nerutu(em však, !e
som cestovala do Pralw
Co zauj(mavé by 11te
ná m povedali o (apon·
s kom hudobnom živote ?
Európska
lnstrumen
tálna hudba sa u n.1s
predvádza azda Iba 4('
rokov.
Predtým hudbu
nebola vhodným zamest
nanlm pr e deti z t zv
l epšieh r odin. Prvé kon
tak ty nadvtaznla Európa
prostr ednfctvom
svo(lch
repr od ukčných
u mel cov
nafmll z Nemecka. l nten.
zfvny rozvo( nastal však
nž po druhe! svetove! vo(.
ne. Európska hudba sa
začala
vyučovať,
velké
novinové koncerny zača·

ll pozývať čo ra z v l a ť'
slávnych
západn ých
umelcov. Nasta l r ozmach
amatérske ! hudobne( čln
nosti na spolkový spô
sob. V Osa ke vzn ikol pr
vý Spolok t>rlaterov hud
by. Dnes so už n H ~ hu
dobný život v nitom ne·
odll!;u lc od vášho. l ba
V!.lupn6 mlíme podstatne
vysslo, azdu vObec naJ
vy~ste 1111 svete, v
pro
pol: tr! sa poh ybu tn od 2('
do 40 dolárov! V Tokiu
le 7 prorestonli lnvch or
ch es trov. clo Is le sú
v
OsakA, v Klotu, v Sappo
re o v Na~yoe. Stál!'
operné divad l á v európ
skom zmysle sl ova u náF
neex stu(O; hráme sleP
európske operv. al e Iba
ohra ničene, vZdv nlokol
ko predsta vcnf - a ko
nlec. Záu(em ver eJnosti c
tento žáner nie te tak9
ve l ký, ako u lnštr umPn
táltwt hudhv. Koncertu
te u nás ve ra cudzincov
oreto
Japonc;kf umf'tr•
musia fsf do sveto. Jnllt'
bv sme sa neužlvlll.
Stretli ste sa s pol
mom Rok českeJ hudbv
elite a l n i ekde Inde net
u n6s ?
V Japonsku h o pozná
záslu hou
vaälcl'
me
umelcov, ktor! u ná•
tíčlnku(il dosf často. Ve
lia hudba jo u nás vA l
ml oblilbené
azd11
preto, žo zodpovedá náš
mu cftenl u vll čšm l . ne'
hudba
ktoréhokolvek
Iného národa. A to nie
len Smetanova. čl Ovo
r á k ova. S Janáčkovou so
nátou, k torú som uvled
la do Japonska. som ma
la
všade
mimoriadny
úspech.
r>tJROSLAV SULC

Clternou stratou pre n emeckú, ale l
svetové t'Ok álne um eni e je ná hly, n e·
očak á vaný
odchod
WOLFGAN GA
WJNDGASSENA, sóli stu a rladttefa
StuttgartskeJ opery. Wlndgassen , kto.
rý sa v tomto roku dožil l!es ťdes i ll ·
lin, •ynlkol a preslhil sa oa sveto·
v ých operných scéooch najmä ako

Inte r pret postáv Richarda Wa8ner1.
Umel ca, kl or9 sa natrvalo zapfsal me·
dzl pr omin entnýc h Interpretov nUho
storoč ia , prlpomfna snfmk a zo Slh
nostných hier v Bayreuthe v roku
1957, na k t or ých Wlndgasscn a Birgit
Nilssonové sl t'árnill titulné postny
Wagnerove J oper y Tr lstan a lzolda,

l

·osemdesiatiny Karla Bähma

V dell svoj1ch o~emcle.,iutill
28. augusta
d1riyoual
Karl Bil/Im rta t oh t oroč ných
lludob11ých slóonostiach u Sal:·
burgu jednu zo suoj 1cll najob·
lribenej~ 1 ch
opier , Mozartovu
Co.fí fan t ut te. Niekolko dni
predtým
dlrigOLI(Jl
jubilant
predstave11ie novej Ze11y be:
t1ería a koncert V iedensJ..:e} fil·
har mfmie 1 Bruckner ouou Siedmou. Kar l Bähm, ktor ému di ngouanie ešte stále pôsobí r adost. Ale ~tojl ho aj vet a nómahy?
Neuyzertl t o tak. Zostal vo
st·ojich 80- tich r okoch mladým.
Ešte 1ttlle sú jeho pohyby pri
dirigentskom pulte vzletr1é, pertt}úce a ladné ako ~edysi l ahtíčko predklo11ený 1 l 1lauou
zdvihnutou k javisku, pohyby
pravej ruky vychád zaj ú od :á.
pästia, ravó sa dvíha a k lesti
celkom uvoľnene. To ner u6znollektlcké
mladého
di r igenta
(ktorý v 30. r okoch pri pred stauenl Tnstana v Dróž ďanoch
doviedol orchester do neopísatetnélto varu ) sa uz, pravda,
.~tratilo. Sluch a zmysťl akoby
.~a ešt• viac obr 6t ili dovnútra.
Akosi celkom pri r od zene sa
vSetko k lenie pod jediným mohutným oblúkom. Poriadok d uella a r plrit uólna presnosf ur~ujtl. zvukový obraz. Z6z1 tok zo
::t•uku by m ohol - posud::oua \tté • optického - byt zóiit l'··om punt lčkára, zvukového cl ·
:eléra, tahko bu mohol viest
k precerl ovaniu vecného, dok ·
l trinného. Kto pozná Bohma,
1 1'ie, že
mu j e akadem1cko·
st r iedme Iba dorozumievacím
pro~triccikom, ~e pri hraní sa ..:notiiOIIl ll(adá a ttollJtellé, bez•

l

t'ulwr·~ u 11rcto 11ezmcmtclné
ummo ltuclby.
BOIImoua t uorit•lJ cesta bola
pnumoctaru. Pót•odom :: mest a
Graz u Rak"li.>ku, tuk ako pred
ním Em~t Se/well, št udoval sú·
casne právo aj hudbu, aby sa
po promócli na doktor a práv
l'etwval defltlitíune hudbe. Po
krótkom rozbehu v r odnom
meste odchádza r ovno do Mní chovskej oper y a potom u% vo
vedúcom postavení do Dar mstadtu a 1/amburgu. Za osem
r ok ou v Drážďanoch (1934-41 )
pr ekonal Bbhm ud1uujúci pro·
ces dozriecania, k t or ý z ttelto
u k r átkom čase v ltudob11om
svete urobil t!hodnéllo nóstupcu
Schuclla a Bt1scha. Jel1o našt u .
douania Mo::art ových diel 11e·
boli iba dok onalým vyjadr emm
l pec1jickéllo štýlu, ale odh alili
duseuný prie.~tor emi11ent né lto
realis t u. Jeho Pr.,teň s obdivuhodným obsade11i m zanechal
hl boké st opy. Ze Bôhm, vychád zajúci z Mozart a a Wag11era,
bol u r ou11akej mier e uynikajlícim, ba autentickým dir igent om Str aussových diel, neudruuje. Ol111it'é cr escendo R u~o 
vého gavalier a má on Rav k r vi. Elekt ra sa
kúšan stáva v BoltmouýciL r r1kách
dych vyrózajrícim :óžitkom.
Na drtthej strane sa pn par .
t it tiracll takého vysokého ar tif iclólneho čara ako je Ariadne
čl Daj11é, ktor é srí mu venované, osved čuje ako d uševne poh yblivý h udobník 11 jemu vlast ným cit om pre clenenie a pót•ab u $ate ne;;l.:orého romattti:mu. Zložite ::jeclnoc/u~oua r:
so t va t o moino e$te wol;edy
tak zrejme prec1tU, ako keď

Bthm dir iguje Str aus.wt·e d1e ·
la. Este čo.,i :ostat·a u pam/ill :: je/to pósobema u Drtnďu ·
noch: jeho podpora a zaotoj
sliča.~mkov.
ktor ých musel u
nti.~ t upr1
lmedelw
•okoch
barbar . t ua
presad:ocar
!l
ti~a"rtou s1tou a od vah ou. Okr em oprer Suterme1stera a Mo·
ltn•1pta .~em patr. pr edou!iet •
kým Obtríbetrec od Wagnera Regt:nylto - u r oku 1935 ob ·
dimdwdný čin!
Drci::duny
nccedetl Bu/11110
uclr::ar. RoJ.·u 194.1 odcllcid ::a
ako opemy n adltet do Víedtl<',
no okolnosti urobili tej to ér e
predča.wy ko11iec. Keď lto po
voj ne :not•rt pouolacaj1í k ot ·
I'OrCtlirt llot·ej oper y na Rittgu, ttedokó:al - ter az už medzi k·otttwetttnll cestujríci u~r
tuówy d1rtgent - slaunej Itl·
štl ttícl i cluf tolko pracovnej si·
ly, aJ.·o sa od tteho očakai}(J/o.
K to by v!ak pochyboval, :e
Boltm - uz dóvno me j e tiO}·
mlacl!t - :: t ých kri ;:, nódejí
a nedoro:ume11l net•yjde taký
ist ý, ako bol pr edtým? Dir igu.
je d11e11 t u , zajtra tam. Nezlaklle sa m j akej namalt y ani ute·
d y, l.:et! ako ešte pred duoma
r okmi u čase letných lwdobných slávno.Hi ,.pe11dloual" med zi Salzburgom a Bayretttllom
vo urt u(níku. Jeho akčttý rÓ·
dws siaha dnes od Mníchova.
kde (ost atne velmi zriedka)
býva, po Berlin, V iedetl, Hamburg, Par íz a New York. Cím
j e u k oncertnýcll sálach prett.
ho Mozart, Beet hoven, Bra/1111S
a Bmrkner , t ým stí tra llltdOb·
nom javisku pr etíllo Fi gar o,
Cosí fail t utle, Don Giovanni,
Fidelio, Tri !ll att, Majst r i spc·
vóci ttorimber sJ.·i, Salome, Elek·
tr a, A riadna a 2.ena bez tie·
ňa. Autor i a diela, ktor é : uláU
ob( ubu je.
Zrelý majs ter oča ru je svoj i m ohnivým obdivom k Alba'IOui Ber govi, k
Wo : zekout
(za k t or ého sa zasadil u: uo
.wojich dar mstacltsk ých : a/Ha t k och) a Lulu. Ra: o sebe povedal, ie ako dirrgent mu.~í
u§etko pre~wat u jednej osobe,
milovar, nenát•ldief, trpief, te!if sa, u§etky c1t y a poryvy
na j avisku ním musia pr enlk·
mít. Zober te si le11 twltr tluku
Etemy Dona Giovanni/to (a/co
ďalšia 11ahróvka 11asleduje V no.~
s dró~ďansk!im or ches trom) a
pOCitite Cislé obšfa.Hnenie slo bodne a su L'er énne 1traj1lceTto
ducha.

ERNST KRAUSE
(Musik und Gesellschaft )

Zo

zahraničia

Krdfovskd opera u T,ond!íne - poclobne alm budapešttamlca u odd za s vel kým (/\pechom fandN:ouu fef pa!>torkytw.
L' sopol\ket Oprre lesne{ bolo v dlloch 11. a 12. auguMa t. r
u! druh~ pohaltskd ~tretnutle ,./azz funtnr 1974•. Zúl'a~tnl/1
sa ho ja~UJviJ súbory CSSR, Nór:,ka, US4,, Sved\ko. ZSSR 1 Pu/
\ko. Ce::;tným IIO\(Ot'l ·bola Luclllr Arnntrongoud, vdova po
Lou i ~ Out Arm strongov/.

Na tolrorol:nom hudobnom festivale v pofskr/ HytquW- 11 poradt
ut dvand~tom - vystfíptlt o. '· tieto \uhori{: Mu~lca Antiqua z
Vtedne s renesantnou hudbou slávnych európ:.kych huclo/mljch
ce11t1er, Capella BuciqostiCtl.qs poet taktovkou W. S:umwí.<kcllo.
s ll. symfóniou G. Mahlera ~a predsta1111 Sr1mfmt/Cktí orchP~te •
pomor!ik·ej fllharmóllte {dtrlqent At•lonl IVil/, \pevdrJ•II :lmr
Arton, sólhlky Botena Betley Sleradzkd a Krl{~tyna Szo)tek
Radkowd. M. Czarntl uvlecl/a claue!ilnolll~ :,kladlll/ nemeck~ch
a franc(Jzskl{cll majMrov. Muztkoloq/cJ.:~ ·'YIIl1'6:111m " rdmc•
fe~tlvalu bolo zamerand na ottlzk·l/ pol ko nemerf..·qch ht<dob
nych vztahou.
Skladatel!iktl súra! l<.arola Szymanmosk~ho, ktorú uypfsalt :a
l'1atkom roku l973 pr/ prtle!tlo~tl 30. Vltrotra ll•ntku Pt,R, 1n
sA·onblla ú!>pechom krakov~k!jch .s klada/riou. Prv~ ceny dosta/1:
K. Meyer za IV. symfóniu, Marek Stac110wskl 7a Tdhtn l:e
spevy a Irena Antonova za Poéziu pre sopr án a 8 h/r, r.
V Part!l vyplnili letnú koncertnú pre\ltlvku dva fe~twaly:
Fesctual du Marais a glqantlcký Festwal r,uvnl, nn prog ram~
'\lor~ho bolo a! 130 hurlobntjcll vystúprnt na 2" nue.1/1Jf'h
festival du Marais pozosttlval z cyklu 6 konc<>rtov, nu ktorrlrh
odzneli menef známe dtela velkých tvorcov a VIJbran~ ~lclnrll!fl
z moderne/ hudby. Festival Hsttual de Paris lnterp reta~ne kva·
lltne obsadený te adresovaný Co naf!ildlemu okruhu poslucha
č'!v. Popr i dielach klastckOch a romanllck·ých odznelo mnr.h?
su~asnOch !ikladleb. V rtlmct fe~ti•Jolu bol pn ;m•ý raz zvrga
ntzovan!} at konkurz hudobn!Jch kritikov.
·
Dnt H enryka Wlentawského bolt v mal!7cl1 klipeloclt S..czuurnlt
Zdrotu, k de sa v polovici mlnullho storol:la lleťtl zntfmy poTskri
huslista a ::.kladater. Okrem toho bol v Kamtenw Pomnrslcnm
jedtln z nafvllč!ilch pol skych fe•tlvtJ/ov - .Y. rol' mA: podll/ttll1
organovef a komornet hudby. Na Jeho proqrame bolo ;.12 kon
certov.
Ako pr!spevok k 25. v(jroelu exhtencle NDR usporwda Komlck6
oper a sltlvnostnO t!)!de1l, v ktor om uvedie svofe 1111/lep~/e In
::;cendcte a pr tpravu{e reprezenl ·,entí knncert spulu , umťlcaml
Ndr odnlho divadla v Prahe a um11/cumi z ,\1oskry. Okrl'm t./
matn byt znova uvedené naJťJspe!meJ~II! diela sJ.:Iadalelov r
NDR, ktorll po prvO raz zazneli u cykle: Tflma rozhovoru komor nd hudba. V plnom prude sa at sktHk·!l ,\!o::r.mouet ftqo
rovet svadby , ktor6 ma mat premiéru v fanutlrl lQ75. R~N,
mt! Walter Fel sensteln. Napldnovand Je tnscendcla Lulu or.
Albana Berga a v progr ame koncertov
Pend<>reclcého L ·kt!
~ovil pa~le (so zbor om krakovskeJ VysokeJ !>koly mli:lcket 1
V Brati slave dobre zndmy sólov!} trťJbkdr Adolf Scherbatm
osldvtl v lete 65. ~tvotné jubileum.
Gr~cky

tkladate( Mtl.·is Theodorak1s píše pre 11orimber skrí o~·
na scdnu tavtskoul dielo.

Cenu Pr ix dll la Fondatlon BAT na r ok 1974 ztskal Svafčlarskt
skladatel Gerhard Holzer za chor dlov(J skladbu "Rencontre·
{Stretnutia ) •

Sklamanie
a zážitky
V dô5lcdku prla.tnlvych J..limattckých podmutnok,
hlavne turistická sezóna v Taliansku sa neobmedzuje
tba na dva stredné letné mesiace ako v saverne1 ·
sich kra1inách, usporiadanie hudobných podujat! pr!.
padá vsak vllčSinou predsa len na ju! a august. Tak
~a potom stalo, žo so sk lamanlm som musel vziaf
na vcdonuo skutofnosť, io naprik lad v Be nátka c h
séria orga110Vých koncertov v San Marco ~u skon·
tlla tesne pred moJim prlchodom, Yehudi Menuhlm
hral a dirigoval svot festivalový orchester Iba dva
dni predtým, at s lávne r lmske oporné prodstovenla
v "Terme dl Corucalla" sa skončili posledným au·
gustovým veto1·om.
V Bená tka ch. v meste Montevordtho d VIvaldiho
som teda žiadnu hudbu nepoful, v Rlme vsak, vďa·
ka !Hkovným podnlkatefom, ktor! stava1u svote piliny
na tunstlckom ruchu a neinformovanosti bežného
zahraničného obecenstva, mohol som vidioť už oper·
nO predstaveniu. Celkom náhodou som objavil plagát,
ktorý oznamoval, že od 2. 9. do 6. 10. Sil koná
,,38. Staglo11e Lirlca Tradlzlona le'' v malom divadiel·
ku, v tom obdobi s lákavým názvom .,Opera Teatro
Ellseo". Na programe tohoto výp!t1kového stagtono
s u diela výlu čne talianskeJ proveniencie - Madamo
Butterfly, Traviata, Rlgolello, Bohéma, Sed liacka
čest a Komediant i. Na dojmy z predstavenia RiRO·
Je lla , ktoré som videl, určilo nikdy nezabudnem, lc·
bo ml pripravilo prekvapenie, Jedno z na llrl)keJsfch
~>k larnanl na tomto poli. Také haza rdovanie a deva! ·
váciu hodnôt pod r úSkom oporného umenia práve v kraflne belcanta, som sl doteraz nevedel
pľedstavJL Podla plagátov, protagonistom IJľCd~otave.
nia bol Pacifico Cardlnall v Ltlohs Rtgolclla. V tom·
to mail usporiadatelia pravdu, lebo jedi ne výkon
Cardlnallho bol vyrovnaný, hlasový materiAl pekný
a skutofne na urovni bol &ugestlvne l)rcdnesený
velký monológ "Cortlglani ...
V úlohe vojvodu
Montalvo Be llarl potvrdil Iba to, 2o má prljomne
sfarbený lahký tenor, pravda, ani minimálnu 1.nahu
o výrazové a hertľcké stvál'llcnlo. Keď spomeniem
c!Ho, ža Maurl:do Pi acentl oo! murkautný Muntero·
no a ~c scény t>árnych obntzov prlpomfnull veduty
::.tarych talinnskych matsll·uv, vyCUl'l)!ll som tým vi.etky klady predstavenia. Louo to ostatné oolo len
akousi lmpJ·ovlzácJou bez konrupcie, ktorá uz hrd·
niet 1> dlletanllzmom. Vyslovene trápne zopelsoblla
Margherlta Dol Ve ako Gllda, ktorej ,.výkon" do·
mllco uiJecenstvo na gnlérll prija lo jedno.t:nnCným
posmechom.

Václav Holzknecht
sedemdesiatročný
Spôsob zwota i:loveka druhej polovice 20. storoc1a je
väčšmt ouplyurlouaný a usmemouaný rasllicort
Apeciali záciou. D oba uz 11e:i:ici ut uarartiu sa renesančne
rozvinutých osobnosti, schoptlých ~untézy prl Madam
dralektických suuislostr medzi odborm i :dtlalluo sl
vzdialenými, u ktorých :lskall 11011é po:natky vla~tným
stud1om a silo1t vl astne/lo mtelektu, pre osobtJO,,tl Im·
matlist icky vzdelané, ouply utmjúcc beh sui:asnelro l bu·
dticeho života.
Osobnosfort t akí•ho 11elkélro durlw je llr. Vcic/ap
11 o l z k necht. Oá rias, kedy vsttípil clo verejného it·
vo l a zasahuje podst at nou nuerott do jeho vyvoja ako
významný #clauirl.~ta·.~óllsta a komomý hrač, ucfmi aoil ·
ný orga nizát or , bystrý a u:::delaný splsouateC a luulob·
"Ý laitik, u::náuanli pcdagog, :malec nielen ~uetouých
hudobných dejín, ale i ostat nych wnelecklich odborov,
predovšetkým tilerut tí ry a maltarst va, hudolmcj vccly
l svet ovej f ilozof ii'. NemoZ.11o ne.~pomctwt', ze ocl mla clo.~tt j e pohotovym d1skutcrom a uynikajuCJIII ro:::pra·
uatom.
V jeho klutllmej hre sa v::dy ce mlo :::olást nl' ~lolwué
/JOdan /e, pOdllliCI!Cné hlbokým IIISIOriCkým st tUl!OIIl a
pochopením poct.~taty jednotlivých štýlov 1 charaktcm
t uorbiJ skladatelov, a bezpečné tecl111ické zvládnutie
ka:dej skladby. Oulóctat celrí ltteraltíru, md však .~voje
Ul.Yio·y: česk1í a fran clí:sktt modemu. Na koncerttllích
pódiách s radosťou uudd::at IIOUIIJky svojich Slíčasmk·ou
a priateľov z domooa 1 z cud:iny. Autori nw ::verouall
svoje novinky pre jeho schopnost pochoplf tuorlvý :amer a u tlepONl ednom rade pre jeho pohotouosf a r ýciJlosf štúdia.
Dôuemé priatclslt•o s J. Ježkom priviedlo llolzknech ta k umeleckej .~poluprdci .~ Oslobodeným tlivadlom a
jeho predstauitctml, vcla r okou spolupracoval so Spolkom pre modcmú hudbu, so Združením pre stičasnú
hudbu 1 s rozhlasom, najviac mu viiak prirástla k srdcu spolu práca s lwdobttott skup11101t Manes, ktorej čin čoraz

Spewom li:

M.

Ooli.lc prokvnpontt!, ale uplno tne1 hodnoty mn fu·
kulo vu ~·lorcncli, kde som pri prvo1 vctorttol pre·
t.hód.tke oiJjavll, .te v Gallerll dell' Accudemlo má
práve bcedtovunuvský recitál Rudol( Flrkulný. 1\ym
~0111 vsak lulu, vlcdy este pro mna niC neh ovortucu
d ~vonku velmi šedú budovu nuSiel, koncer t bol u~
v plnom prude. O to v!ICšle a ohromutucujstU bolo
lliOJe l)rckvnpl!nle, keď ~oo otvorili bránY budovy d
no konc1 (llhot tmnvet mlestnosll. v akeJsi upsfde
som uv1del stOl tedlnu o~vellenú sochu - z bieleho
mt·dmoru vytesaného Davldo. l'oclly 1. netnkaného
~tretnuha sa s týmto útasným die lom Mlchelangc·
lovým, ktot·O som v tomto momente cllJI, su slovantl
•teoplsolefnó. An i tá nevšedná, ba priam nlldl)o·
.~:cmská atmosféru koncertu, ktoru vytvonla "pri·
temnosť" dvoch géniov Beethovena a Mlchelnn·
ge lo.
Koncert Rudolfa Firku~ného patril do cyklu vono·
vaného Becthovonovym dielom, v ktorom sa o. l. objavili al také meuá oko A. )anlaro, S. Accordo,
R. Good, Tátrayho kvarteto, Trlo di Ml11 no a Quar·
tetto di Roma. O inlorpretatnom umeni d11cs 62-rof·
ného umelca mo>.no hovori( tba s ma ximálnym uzna.
nim. U.: 1 týc.h utokofko mlmtt zo závereenel tasil
Mondsrhcln :.onl\ty prt~d tJrcstávkou, ktoré ~om eštE:!
pofu l, IJI'CU!Idill jodnownenu allnltu k Beethovonovl.
Soná ta D dlll', op. lO, č. 3, o h lavno na závor v hym.
nlckel kráse u dokonalo u urchilektúrou lnterpr etovd"Ý apu~ 109 potvrdili, že Fll·k u!iný nielen hrá, alo
klasickou tl~totou, tednoduch osťou a samozreJmos·
tou tlmod nosmlurno bohato citovu skálu Becthove·
nových d10l.
Z Rlmn vracnjucl sa uutnlk turista sotva môže
nu1st Id• á lnetsl u rozlučku, závo1' cesty: vo viedeo·
s kel Stétnel opere som videl Pucciniho Toscu. Vzru·
imja ul l to - stretnúť sa v deti s miestami. ktoré
l!lovek v Ich povodnet kráse tesne predtým videl.
A vďaka obsodunlu so to vl>etko transt>onovnlo do
roviny na ll!lsloJ!.Ieho a no.:nbud n utc fn ého zllžltko.
l,obo Giannl Ralmondi , Eberherd Wllchtor a Pl'edo·
všetkym renornunálna Birgit Nilssonová sú dnes svo·
tovýml šptfkomi svojich pa r tii.

Priznám so, že pr! prvom llOhfade na obsadenie
som mol akési pOCity sk lamania. že
ilssonovú bu·
dem pofu( práve v talianskeJ ulohe, a nie oko
wognerovskú hrdinku.
o už po prvých minútach
som bol priam rnsclnovaný intorpretofnou dokona·
lostou, akou svoju Toscu oživila. llovorlt o .,Nllsso·
noveJ Tosce" un! nlo Je správne, lebo to, čo som vl ·
dcl a poful na lOVisku bola samotná Tosca v tel
lcleálnet predstave, v akot sl tu človek pre seba vy·
snivo. lflasovy charakter
ilssonovet s tasnýmt a
kovovým! výi.kuml je ml dôverne známy z komplet·
nej nahrávky Ringu so Soltlm, ako al z Iných na hrávok vo Wagnerových par tiách. O to vllfšlo bolo teda
moJe p rekvapenie, ked som počul, že tot hlas te
dnes akosi hustejši a bohatli! na tmav lc odtiene a
pritom dokonalo prispOsobenf lyrlckým kanlllénnm
Pucclmho melódii. Táto .,transCigurácla" z Wagnera
do PncclnJho bola Jli' B mlia na(kra1šfm darom tcfl o
spevácko·horeckel kreácie novlledných u meleck ých
hodnOt. Ale nielen Nllssonová, al obaJa Jel partneri
boli vynlkaJucl, l ked Ratmondl ho výkon zoslal o
tos! v tieni pre mila doteraz nalfdeálnetšleho Cava.
radosslho - Carla Bergonziho. Z menšlch ú loh ne·
možno nespomenúf kablnetnú postavu kostolnlka v
podan! slávneho Eric he Ku Dia. Krásne muzlch·u tú·
clch .,Pánov FllhormonJkov" a dekvátne d irigova l Be·
ri1lay Klobuber,
JOZEF VARGA

•1osf o::wil v kn ihe, venovaneJ rokom 'lc1i íimeleekélto
zápasom, htadanlu a nachádzaniu.
Po roku 1945 zanechal koncertnú činnost a plne sa
verwual organizácii hudobného zwota, predou!etkým
prai.\kcmtt K onzeruat ónu, ktoré vzkr iesil, dal !flU or ·
gumzač:tttí základtiu a umeleckú tír ovetl dosahujucu opnt
medzinárodný ohlas. Jeho éra, kedy . tá! na čele školy
(a bolo to celycfl 29 r okou ) sa čestne radi k éram jeho
stdunych predchodcov na mieste riaditeľa najstaril&eflo
kon:ervatoria u strednej Eur ópe. Dr. llolzknccflt opus ·
111 svoju školu v roku 1970, kedy ho menovali icfom
operu '1/arodnt:ho divadla u Pral1c.
1/ol::knechtou iHroký :ábcr do hudobného ziuota sa
týmto uýpoétom ::ďaleka nekončí. Poznáme ho ako dl ·
lwroč:tlf!ho predsedu komiSie Ministerstva kultúry pr e
meclz111arodné sutaze, predsedu a čie11a vše tkých kla ·
tllľii!Jrll .wfaií doma a 11111ohých u zahranič!, predsedu
Vl/bom Prll:skcj jari, hudobnNto výboru Spoločnosti Ndrodllcho múzea, r alo:uskeJ sekcie Cs. spoločnosti pro
med:ltrorodné styky, életw umeleckej rady Cs. lludobnycfl 111istrojou, redakt ora časopisov atď. atď. Pre suojtt
::nulo~f problému, diplomacw a jazykovú pripravenost
t:tt~lo bal vysielaný do ::ahranicia 11a kongresy, súfafe,
k·o11jcrencio a jednania.
Prt takomto twdCudskom pracovttom i éasouom ::aťa ·
::e11í nallcl si 1/ol:::knecllt čas nielen pre pravidelné návštevy koncer tov, o ktorých píse kntiky do hudobných
časopisov, ale aj 110 napísanie niekoCkých knih, ktoré
Cl} pr t jeho znalostiach si vyžadujú čas na zbier anie
111ater iálou a štúdium prametlou. Je radost čltaf jeho
monogrCI/ické práce - rovnako ako rad !túdii, predho·
vorou , prednášok a polemickýcll úvah, pr etože čltate(
sa tlie le tJ pou č í, ale pocit t lllbokíi a úprimnú r adosf
nad !týlouou vybr~ísenosfott a rozprávač ským talentom
t slovnými a uelntjmi zvratmi autorovi vlastnými, nad
schopnosťou zaujal
Aj Holzknechtoue prednášky sú
vždy hojne nauštevouané, pretože sľubujú zážitok hodný renesančného sump6zia.
Udelenie vyznamenania ZCI vynikajúcu prdeu a Radu
praco bolo of/ciáltlym ocenením liolzknochtouýclt ::áBllúL o r o::voj lludobnéllo života.
p ô.~obenia,

Pror. )an Rei moser pat·
rf ui k sedomdesia lni ·
kom ... Za dlh é ruk y pe·
dagogickel či nn osti vy·
choval vlak viac ako se·
demdesiat žia kov, obo·
z namulúc ich s o zau ji·
mavosťami delfn a d ra·
maturgie t ane~ n é ho ume·
nla, ale l so súfasnýml
Javmi a progn6znml v
tetto oblasti. AJ za lo ~c·
n io
československ é ho
pro fesiDná lne ho
ba lol·
n é ho i kols tva je z vel·
kel časti lebo zhluhou.
Bol pri zakladani l an eč·
ného oddelenia kouzer·
vat6rla a odboru choreoRrafie, ta nefnel pedal(o·
Rlky i teórie pri pražskej
AMU. Svoje bohaté z na ·
lostl odovzd áva l ai pro·
stredn lctvum s pisuvatcf·
sko l ~i nnosti Y
na·
kla d alelstvo Terpsychura
mu vyi iel rad vof mi cen ·
ných odborných publiká ·
cil a preklad ov, ktorými
pomohol
aktlvnych

ro ziilrlť

roz brad

tanc č nlkov ,

11

bale tných
nadllc ncav.
Ako libretista, inlpirá tltr
a zapá lent spolupreco•·
nik

rolifril

zna~nel

v

LADISLAV VACIIULKA

I~deiam

Pod týmto heslom bolo s tret nutie spo·
vákov v Lubačoviclach (5. -7. júla t. r . ).
Národný fosllval záujmovo! umelacket
i:ntnosll bol prehliadkou colorofnet prácu umutérskych zbo1·ov celel Ccskcl soclnllstlckel republiky. Toh.torofný rosU·
vn! sa uskutočnil v rámci osláv Roku
l:oskol huduy a 30. výročia Siovcnskčho
ná1·odneho povstaniu. Dramaturgia ros·
llvulu bola zameraná hlavne nu vokálne
di!'lo B. Smotanu, A. DvOt'áko, ]. Suka ,
L. )onái:ka o V. Nováka.
Pofas troch dni sa uskutoenlh i.tyrl
koncerty, no ktorých vystupllo 26 ces·
kych a 2 slovenské zbory. Vzhladom na
vulký IJOčet zúfastnených zborov mali
lou nlektorO z nich samostatnO vvstú·
l)Ottln. ostutn6 úflnkovall v rámci vllf·
~ft' h SJ>Ojených zhorov.
Ottšou celého fllstlvalu bol pred~>cdu
Onic ceských speváckych zborov dr. Zb.
ll1rkos, vzorný pracovnfk Mlnlster~>tva
kultúry CSR, ktorý vo funkcii predsedu
ut·guntzafnOho výboru sa vofml zaslužil
o uspešný priebeh festivalu. No záveref.
nom koncerte dirigoval spotené lenské
a spojené miešané zbory za spoluufln·
kovnnln Státneho symfonického orches·
tra z Gottwaldove.
Zo slovenských zborov mal somostat·
né vystúpenie v rámci prvého koncertu
Jltlelon ý zbor bratislavských u l! itefov.
pod vedenlm mladého talentovaného dl·
rlgonta P. Hradila. Zbor mal no programc 6 skladieb slovenských a feskýrh
11utorov. Z nich uputal na11nU výborným
prednesom skladby Zd . Mikulu : Pod
bl'le<lkou, skludbou Bonska Bystrica od
Zd. Blažeko a celkovým podanlm sklad·
by 1. Suka - Stusa ť'arodejnica. Ceské
publikum vcfml zuutala skladba "Vlha
vlhu pekný vták" od národného umelca
J. Cikkera, ktorá na českom pódiu za·
zuelo prvýkl'ál. Zbor pofas celého VY·
stupenla dosohovut krásny, plno znotl1·
cl, Iuhký t ón u citlivo reagoval no ges·
tt\ dirigenta. Vysokou umeleckou a lech·
nlckuu úrovnou pôsobil doJmom profe·
slonálncho telesu.
Z ce!.kých telte~> vvmkol ~>povácky zbor
J o• tčd z Liberca pod vodcntrn proresol'a
J. Pazde rko.
Vyvrc holonfm festivalu bol posledný
koncert, na ktorom vystúpili tri skupi ny
spevákov. Boli to spojen6 mužské, spo·
joné ženské a spoJené mlešanO zbory.
V Sk\lplne spoJených mužských zborov
učlnkoval at Spevácky zbor slovenských
ul!ltefov za umeleckého vedenia prof.
dr. ). Heluzlckého, zaslužllého umelca.
Závoreený koncert spoJených zborov,
no ktorom odzneli diela A, Dvoi'áka, V.
Nodka a B. Smetanu pod vedonlm dr.
Zb. Mrkosa (za spotuučlnkovanla Stét·
noho sym fonického orchestra z Gott·
waldova), vyznel ako apoleOza zborovo!

národov

tvorby českých kla91kov v rámc i Roku '
čosko t hucJ.,by.
i
Počas festiva lu SH uskutol:nll seminár,
nn ktorom sn &tratil česk! s kladatelia
so zbormaJslt·ami, aby p r ed iskutovali
otázky vzáJomno! &poluprácc,
VALtRIA IIULAKOVA
• V dttoch 20.-27, októbra uskutočn(
sa v Trcntlanskych Tepliciach sutaž žia·
kov slovenských konzervntOrU o na tte p·
šlu Interpretáciu skladieb slovenských
autorov. SOfaž sn usporiada nn podnet
Mlnlslol•stva skol!.lvu SSR nn pofcst 30.
výročia SNP. ľnlt•onát nad sťiťažou Pl'O·
vzni Zv!lz s lovenských skladatofov a Slo.
vPn ký hud obný rond, ktorý odmeni ol>O·
bllnýtul cenami na liep. !ch ú
1niJ!ov.
Vyhlásenie sofule s o špecificky slovan.
skou náp l ňou vzbudilo medzi &tuden tml
lntitrumcntálnych 1 !tpováckych oddeleni
nuslch troch konzervatOrll značný oh las.
Ofakávo sa, 2e nntfepšle výkony žiakov
slovenských konzervotOrll sa budú at
v budCtcom l v dal ·fch rokoch konfron·
lovaf VO !orme Pl'llVIdelných sQfažl.
M. STRAUSS

KONKURZ
Stá tne d ivadlo v Ostrave vypiiU·
je konkurz oa nasledujúce m ieata Y
ope rnom o rcbc~ tri:
KONCERTNf MA)STE~ HRAC NA
HAR FU, TUTTI HRÄt.;l VIOL A
HUSLI.
Podmienky - a bsolutórium a kndé·
mio alebo konzervatória. u uchádza·
i!ov o miesto koncertn6ho maJstra
zodpovedaJúca d li ka praxe,
Prlhlállky p osielajte do 31. X, 1974
riadltelstvu divadla,

KONKURZ
Rladitefstvo tátnebo d ivadla Zdaň·
k a Nejedlé ho Y OsU n. L. vypisuje
konkurz on miesto s61ov6bo baryt6·
na e konkurz na obsadenie miest v
opernom zbore. Ponuky polllltc urých·
lono na rladltcrstvo divadla.

KONKURZ
SLOVENSKÁ FILHARMONIA, Bratl·
stava, Pala ckého ul. 4 vypisuJe kon·
kurz na miesto 1. koncertného ma t·
stra. Prihláiky absolventov vysokých
l kill prljlmame do 30. Xl. 1974. Pod·
mienky a dátum konkurzu, ktort bo·
do v januári 1975, oznámime uchá·
dzai!om p lsomne. Cestovné hradfme
le n p ri jatým.

miere rad píjvod ných ba·
le tov, ktoré boli

~speiné

•l aa slovenských ac6·
nach. Na Slovensko c ho·
dil prnr. 1. Rei muaer l:as·
to a rAd. Spulupllsobllet
na VSMU, pri for movani
umeleckých

osobnosti,

pri Ich Clslll o na predo·
vanie a

oh ~ hol e nic

kns ll • vrn~ket

ll

čeK·

ta n ečnel
I'A~TOROVÁ

HODOBNt ZIVOT dvott9!dennfk. Vydáva Slovk oncert vo Vydavaterstvf'
Obzor, n. p., ul. Ca. armády 'Za/a. 893 36 Bratislava. Vedllcl redaktor: dr. Zden
ko Nováček, CSc. Redakená rada: Pavol Bag in, Ľubomfr Clžek, prom. h!st .
AloJz Luknár, Miloš Jurkovte, Mário Klšoňové·Hubová, Zdenko Mikula, dr. Ml
cha! Palovčlk . )én Schultz, Jozef Sixta, Bohumil ľrnceka. Adresa redakclP
Gorkého 17/ Vl., 893 36 Bratislava, telefón 382 34. Administrácia: Vyrlavater
stvo Obzor, n. p., ul. Cs. armády 29/ a, 893 36 Bratislava. Inzertné oddelenia
Gorkého 17 893 36 Bratislava. Tla č ia Nltr1anske tlačiarne, n. p., Nitra. Ro:z
šlruJe PNS. ObJednávky predplntltelov prl!lma PNS ústredná ex
pedlcla
tlače,
admlnfstr4cta
odborne t
tl ače,
Gottwaldove
námes llP
48/IV 60510 Bratislava. ObJedn4vky odberaterov v z ahranič! prl!lma SLOVART
ae. spol., Leningradská ul. e. 11/I, 896 26 Bratislava. Ce na Jedného výtlačk u
2,- Kfs. Neobtednané rukopis y sa nevraca (O.
lndexné elslo: 45454
Registračné čfslo: SÚTI 6/10

Zdenko Nováček :
Jadro tohtoročných Wagnerových slávnosti umiestnili organizátori medzi 9. a
14. august. V tomto čase odznel celý
cyklus - Prstei\ Nibelungov, sústredilo
sa tu najviac odbornlkov a vyvrcholil !
l diskusie o inscenáciách, interpretácii
a ďHlsom rozvlf an! tohto festivalu. V~et·
ko poznamenávala okolnosť, že o dva
roky uplynie 100 rokov od zaioze1wJ
bayreuthského divadla. Umelecké V!Hl e·
nie ťestivalu nápadne avizovalo. že ul
v tomto roku skúša nlekolko nov1 ch
spevákov pre spomfuanú storočnicu, že
sa pri pravuje nová javisková podoba
Prstei'la a niektorých ďuls!ch opier a
sa napokon rokuje s viacerými popred
nýml svetovým! umelcami. aby zvýšili
umelecký lesk plánovane( storočnice a
vniesli do tejto tradlcle clalsie Imi>ul
zy a novú umeleckú pečat.

BAYREUTH 1974

---------------------------------------------.........................
na scénu a vvvolalo drobnú nervovO ko.
Uziu, ktorá sa prejavila v nlekolkých
men~lch dtstonáciách.} Obecenstvo ma·
lo dva možnosti: bud sa zamerat na
niektoré miesta, ktoré fei prekrásne vY·
šli. alebo sa nechať znechutiť nlekolkyml dlstonáclamt. Prevažná časf sa pri·
klonlla k p1·vef alternative. No po pred
stavenf sl liS! dve desiatky mladých fu
df zaplskall. Toto sa sice Bayreuthe ne·
sláva. ale predsa len to bolo avfzo prA
mladu umelkyilll, že tuto wagnerovsku
postavu treba ešte dotlahnut. Azda c
2-3 roky to bude perfektná BrUnnhllda.

ze

Usudzujúc podla lokálneJ tlače 1 vtlč
šfch bavorských časop1sov. prehlbuie sa
čoraz vllčšia r ivali ta medzi Salzhur~o m
a Bayreuthom. ViAckrát som člla l o tom,
co sa v Salzburgu nepodArilo - 11 na·
opak, so zvlá~tnym akcentom sa v tlučl
zdôrazilovalo, že velká v!lčšlna prominentných svetových hudolmých kr lti kov
je toho roku v Bayreuthe. Napokon nie
bez významu sa konštatovalo, ze v Buyreuthe sa mene! mysl! nn obchod, ze
1 štruktúra návštevníkov sa nel'illtll podla módy, ale prevuhtjú uzajstnl Wag.
nerovl ctitelia, ktorých je stále viac. je
to len Jog1cká zákonitosť. V tomto mes-

O Súmraku bohov plsal náš časopis
už vlani. Treba azda doda( že l tu sa
od vlana(ška vymenlll niektor! sólisti
overuje sa tu mladšia generácia a hra
<:ta lú sa na !schopne jš( In Let•pretl pre Jubilejné oslavy v roku 1976,

Stretnute mládeže
Scéna z Rýnskiho zlata (2. obraz ) .
situácie, zvlášť v tretom obraze a v závere. Keď som sl porovnával vizuálno
dojmy na predstaveni s velkým množstvom fare!mých sn!mok z tohto predstaven ia, bol som prekvapený, že režijný
zámer sn lepšie ukuzu le z fotografi!. Na
fotogrAfláť'h napr. stále sa meniaca ob·
loha pósobl tfHi eko sugest!vnejšie ako vo
vlastnom divadle.
Vynára sa otázka - s akou koncepciou pride budúc! javiskový realizátOt·?
Pocul som názory, že Richard Wagner
sám nepočltal s takou tmavou scénou.
že sučasná koncepcio l pre Nemca stlm!
vera dejových detailov. Mal som ten Istý
pocit, najmä v tých scénach, kde Al br:·
rich - Gustav Nei dlinger - stráži zlo·
to Rýna, kde by sa mula ukázať prava
tv[i,. a cha rakter tejto postavy. Tma lu
pnvermt Intenz!vne pt•lkt·ýva zauj!mavé
dejové súv islosti ... To napokon zaujl·
ma 1 umeleckých organizátorov festivo·
lu, ktor! hradaiú vo svete optimálneho
režiséra pre budúcu Inscenáciu celého
Prstei1a.

Illeo Adam 1.1 tllohe 1Votana
te sa ozaj Wagner Inscenuje a uvádza v
na fvyšsej možnej dokonalosti, pred sta·
venia a mnohé výkony majú skvelú úra.
veľí.
Wagner priťahuje, nestárne, ba
možno povedať, že často novým Interpretačným domyslen!m udivuje. Na(novšle
zatlna priťahovať vera kultúrnych turistov zo zámoria - a tak nečudo, že medZI obecenstvom bolo vera Japoncov, Austrálčanov, Američanov, ba 1 návštev·
nikov z afrických štátov. Prsteľ\ Nibe·
lungov diriguje Horst Stein, umelec u
näs mene! známy, dnes Jedna z nalv!lč
slch wagnerovskýcll kapacit , z roka nfl
rok · kultivovane jš! hudobný mysltter.
údajne r'asclnuje orchester presným gestom, spolahl!vou, široko dimenzovanou
pam!lťQu a náročným, ale korektným
vzťahom ku spevákom. lnscenačntl nodobu všetkým štyrom večerom dáva
Wol(gang Wagner v spol upráci s návrhárom kostýmov Cu r tom Pahnom. O verkolepostl týchto večerov netreba azd a
pochybovat. Smelosť sktadaterovef koncepcie, u~asná schopnosť rozvfiaf postavy vo viacerých več eroc h, 1 celková monumentalita nestratili nič zo svojej pô.
vorlnef velkosti. Už vlani som pripomínal, že v takej dokonalej Interpretácii
Wagner nestárne, naopak, často vyslovovaná téma o wagne•·ovsket renesancii
je tu na mieste. Pritom, pravda, scénická kon cepciu Wolfganga Wagnera nie je
bez problémov; to napokon tohto roku
vilčšml než hocikedy predtým zdôraZIIOvala 1 časf kritiky. No neuberá to nič
z inscenač ného umenia tohoto režiséra
a rozhodne jeho koncepcia bude vždy
plltrit k mysl itelským člnom v celel his.
tórll opemého Inscenačného umenia.

Hudobná stránka predstavenia nemá
n edostatky. Vo viacerých hlavných po·
stavách sa objavujú nov! speváci, často
n ie slursl ako 30 - 35- r očnl. Padá stHrá .
ai nebezpečne tradovanA le~enda. že na
Wagnera sa dozrieva až v styridslntke.
Anna Reynoldsová ako F1·Icka to n!IPO·
kon sama vyvracia. Ak je mladšl spevá k
dobre technicky pripravený, má hlas
vhodný pre tieto náročné úlohy, je bez·
pečne umelecky disponovaný a chápe
esenci u Wagnerovej hudby, alebo sa j u
pod dobrým veden!m nauč! chápať, potom mOže s plným úspechom splevaf
tieto úlohy už v trldsiutke. Obecenstvo
tohoročný
generačný
zlom pochopilo
Podla miestnej tlače, Wagner žije práve
tým, že jedna generacla odovzdáva svoje skúsenosti druhej, ?.e nemožno merať
nástup mladých hne cr na fvysšlml krllé·
riamt nllfväčšlch minulých zjavov bayreuthských Inscená cii. Správne žiada la
tlač publikum, aby mladé z(avy v hlavných úlohách posudzovala po 2-3 roky
ako prfpravné štádium pre dokonalé
zvládnutie
obrov~ki•ch
wagnerovsk~c h

Prvý

večer

tetralóglc pracuje s osved·
prvkami, ktoré sa v posledných
rokoch na bayreuthskel scéne často ob·
javufu. Postavy sa vynárajú Izolovane
z čierneho, alebo aspm't tmavého pazu ·
dia, pričom javisko sa rozjasi'luje len na
mierne naklonenom kruhovom pôdoryse
Dcérv Rýna sa vynárajú z tejto tmavej
atmosféry len vtedy, keď súčasne sple
vajú; le to často viac koncert, pričom
fitv!skový dojem sa dostáva až na dru
hé miesto. liaci so so svetlami prucu1P.
vôbec úsporne, wžlsér st spor! svetelné
~ len Jli' e n tek tQré dominantné

ZákladnO prlnc!py Inscenácie Wolf\Vagner1:1 sa nezmenili ani pri
druhom večeri cyklu. Zatiaľ. čo prvý večer, prebleskovala tmavé pozadie zelenkastá farba. tu použlval rôzne odtiene
modrej a bordove( farby. Opäť s vkusom a azda až prejemnelým zmyslom
pre rarebnu kombináciu. Na!hlavne!Sie
postavv sú opäť obsadené novými skvelými silami. Slegmunda spieva Gerrl
Br enn eis, Stegllndu Marila Nopiero.vá.
Br!innhlldu Roberta Kni eová.
Orchester ešte viac z!em•)ufe dynamické kontúry; výhrady však prichádzajú
v niektorých scénach Va Jkýr. kde tohto
roku nie sú hlasy dostatočne vy t·ovnané a viackrAt sa Ich výstup a 1 rytmicky
rozkoiiS!II. V predstavenr opäť dom ln uta
Theo Adam, umelec, ktorého bayreuthské publikum zbožt1uje - pre set·ióznu
prár.u. krAsny hlas a perfektné technlc·
ké zvládnutie partu. Predstavenie má
spád, dirigent Akoby cftll, že mim·ne
rýcbletSie tempá Wclgnerovi len osožia.
Podlo nleklo•·•;>ch pamlitnlkov. kedvsl boli jednotlivé dejstvlí cllhS!e. V porovnanf s prvým večerom prehlblla sa l herecká akcia hoc! ani jedna z post{Jv
nevybočuje z mvtologlckef zdržanllvosll
Režlsé•· ožlvu,.! ntektoJ•ó dominantné situácJe, použ!va väčšie gesto rúk, ale
nikde nevybočl zo zámerne! zdrž'lnllvostl. Prv! sólisti orchestra tu o pll ť plným
prlehršt!m
rozdáva lú
svoje
umrnle.
Zvlášť klarl netové sóla a sóla lesných
rohov vyvolávajú nadsen ln u obecenstva
a obecenstvo sl Ich tukmer zafixovalo
do pam!ltl tak !ntenz!vne. ako niektoré
spevácke výkony. To napokon chcel at
sám Richard Wagner. keď hovor ieval o
funkcii prvých hráčov vo svojom or chestri. Valkýra mala u obecenstva ver ký úspech. Mysl!m, že k tomu prispel o
a 1 dômyselnejsie uplatnenie svetiel, ktoré vyl vára fú na pozad i nezvyčajné prle~
torové !lúzle, ale v neposlednet miere
l
spom!nanr predstavitelia
hlavných
úloh, ktor! Interpretu fÍI Wagnera s nevšednou perfektnosťou a s vybrúsen!m
na jmenšich detailov partu.
gang~:~

Siegfried

Rýnske zlato

čenýml

Valkýra

I toh to roku sa stretla v Bayreuthe
hu dobná mládež takmer z celého sve·
ta. Sedem docentov tu viedlo jednotlivé
!ntel.'pretačné kurzy. Medzi
účastnikml
boli l tri desiatky Bulharov, vera Francúzov, asi 20 Angličanov, takmer 40 Po·
llakov, Rumuni, Madar!, Američania a
nech~bal! ani Portugalci. Turci, Svaičla
r l a jednotliv! účastn!cl z afrických štá·
tov. Hlavný zdmer organizátorov - spolit mladých umelcov sa plne vydaril. Vefký symfonický orchester študoval diel a z jednotlivých štýlových ob
dob!. Mlad! ludia sa donne stretáva!l,
mali prfstup l na operné pred stavonld,
viackrát s! prlzývall rôznych prominen
tov, ale predovšetkým diskutovali o In
terpretačných otázkach, o ' umelecke! pr.·
dagogike v jednotlivých štátoch, o skú
senostlach, problémoch mláde:le, o budúcnosti umeleckej mládeže a pod. Ne·
bola to vždy práca lahká. Mlad[ učast·
nlcl musell pripravit viac vefkých verej
ných koncertov, pričom nás zvlúšf ,po·
tešilo, že sa vyrovnávali I s d1eJom Leo
ša janáčka, Kodálya, Enesca a po
choplterne s viacerým! dielami 111
charda Wagnera. Organizátori rozšlrlll
koncepciu
letných stretnut!. Vedúc
stretnutia Herbert Barth dnes už UVilZU
le zHrtxovar do Bayreuthu nreclz••J.ir

Marila 1\opíerovú stuánzila Síeglíndu.
úloh. To, pravda, neoslabuJe celkový dojem z predstavenia, v ktorom dominuJe
Theo Adam ako Wotan. Horst Stein, pracuj(lcl azda s najleps!m operným orches
trom Európy, op!lt vybrúsil predstavenie
do nalfemnejš!ch subt!lnost!, pričom prá
ve v p1·vnm večeri tetralóg le mu orches
ter hral bez akých lwlvnk kazov a podal
tu svo! najlepsl výkon vôbec.

Umenie Horsta Steina
prechádzalo
dva večery ·~ajprljemnPIMm overovan!m,
najväčšou gradáciou vš11k prešlo až v
treťom večere. Plastika •(ednotlivých p riznačných motlvov vystupovala nafnápadnefšle až v tomto predstaven!. Orchester
akobv miestami skOr !'pravltdzal, dotváral atmos féru k jednotllvvm sólovým ná.
strojom. Ie to zre j me osobitá Stelnova
koncepcia, nakolko na gra mafónových
nphrlivk11ch sa niektor! d trl~e ntl priklá·
t1ajú skôr k r>ollačen i u niektorých sól.
Hovoril som o tejto problematike s
miestnymi znalcami, ktor! toto po•1atle
považujú za velmi zau!fmavé. Mot!vy
hlavných postáv čl niektorých sltuáclf
,.derú" sa v tomto predstavenr výrazne
do popredia, dokonca v niektorých pr!·
padoch akoby boli ' zvukovo zdvojené.
StegfriP.da spieva amerlckf tenorista
Jean Cox, Mlmeho Heinz Zednik, v
Brilnnhilda sa objavila nová sopranistka Bre nda Robert1ová. Cox patr! k suverénom týchto tnscenácU, údajne sa u sadli v NSR a špecializuje sa ako .,lietajúci Wagnerlán" na tieto najťažšie (IIO·
hy. Je to prekrásne nosný, prlebolnf a
lahodný hlas, navyše vhodne sa spáJajúCI s farbami Wagnerovej parti túry; lntellgentn9 umelec s bezchybnou' pamB·
tou a velkou fyzickou v9držou. Mladá
BrUnnhtlda to nemala lahké - spiev ať
s takým osvedčeným a uznávaným Sleg.
fr!edom. ( To zr ejme poznačilo 1 jef vstup

Vo V alkýre vytvoril Siegmrmda Brenneís.

Gerd

né centrum v9meny umeleckých skóse
nosti mladých l ud! z celého sveta. U1
tohoročr.á koncepcia sl,::nallzuje, že k
tejto koncepcii sa z roka na rok väčšmi
približuje.
Sl<ada, že československ!
účastnict sa na toto stretnutie nedost11
ll. Nie Je tu dnes nl!akou tajnosťou, že
umelecká mládež zo soclallstlck9ch kra.
fin tu môže ukáza ť svoJe umel eck!\ 1
rudské kvality. Organizátori neraz zdô
razi'lujO, :!e •meleoké školy soclallst!C·
kých štátov produku lt1 dobrO peda~og!c.
kú prácll a i tudentl dokonale r el)l'ezen·
tu !O. svoje materské Ostavy.
Bayreuth sa stáva n afvBčšfm európskym letntm ce.ntrom umelecke! mléde
že, vytvára tel tu velmi dobré podmlen·
ky a ptnr tak n araz viac t unkclf: zaparuJe m ladfch Judr pre tvorbu Richard•
Wagnera., poskytute m ožnost medzln• ·
rO'dnet v ýmeny umeleck9ch skOsenoetf e
v krásnom prostred{ bllvorských l esov sa
nl!zahOda ani na možnost letn91 t'ekf9A·
cle mladtca llllastnt kov.

