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V dňoch so: l, - 2. ll. 1975 uskutočml sa v pr~e::.tu·
l OCh DIVadlu S:\P a Závodného klubu RUli Turčiiln
~kvch strolélrn! v Martino 111. ročnlk Fe~tlvalu poHli~>
kel PH!sne. Hl<~vnYm usporladatelom festivalu bol Slo
veask9 ustrcdn9 vybor SZM. spoluusporladotclml . MllliSt\)rstvo kulturv SSR, Slovonsk9 hudobný rond, C!>
rozhlas v Brutlslave, Cl>. tetovťzlu v Bratlslnvc, ZvUz slo
1 llnských skludutolov, čs. hudobné vydavatelstvo OPUS.
ts umnle!'kil III(Outuru Slovkoncert, 0'-IV v Martine. OV
~Z ~ v Murtlno u Dom kulturv ROH Turčianskych stro!érnl V MUI'tlnu. V styroch koncertoch sa festlvaJovéniU publiku PI'Pdst.lvll rad unllltérskvch a profesionál·
nHh skupin l sólistov z celeJ CSSR. Súčasťou tretll!ho
fP.stlvalového verera boJu autorská sutaž v kategórii
zhorov9ch skladieb ~ tf'mutlkou tlvota a práce plonlt>
rov a ml.ídutu v Jntf'rpruté.lcu Detského zboru • Cs. rolhlasu v Bratl~luve uod vedenlm Ondreja FrancisCiho,
PIOnierskeho spevackeho zboru Zornička pri ústrednom
donie 'PIOnierov a mlude2e v Bratislave s d1rí.!lcutom
Rohušom B 1čunom a speváckeho zboru Lúčnice. V rámci
t\Ttého koncertu od:mela autor:;ká suťaž v koteaórtl
p1esnť s temntlkou žtvoto mladých ludť a 30. v9roč1n
oslobodenia Ccskoslovonsko Sovietskou armádou •V predveden! Tanečného OtThcstro Cs. rozhlasu v Bratislave,
voká~neho súboru Lubomfra Pánka a popredných slovenskfch spevákov populárnych plesni.
• V S01AZ1 UDELILA POROTA TIETO CENY A UZNANL'\;
• kltej!Óril zboro•fch skladieb s tematikou ! Ivota a peli·
ce plooierov a mládeže: l. cenu M. Novákovi a B. Drop
povi z~ sk ladbu Komu zem zdob! dlat), ll. cenu V. Matuslkovl a B. Droppovi za skladbu Kozmickou cestou
1 dllo 111, ceny O. Franc1scirnu a R. Doblá ovt za cykius zborov Ak9 te to svet a l. B!ízllkovt a J. Strasserovl
u skladbu Molovan~ svet. Cestné uznanie dostall l. Va!IIC~ a G llupka za skladbu pre sólo a zbor Zem nosa
Sp:HVII.
v kate116rtl p1esnt s tematikou života mlad9ch ludl
a 30. vfrotia oslobodenia: l cenu piesni l. Horvátha
a A. Cobe1a Tridsiata jar !spievala Jana Kocianová),
ll . conu pte n, A. Brezov~kého a G. Hupku Tam pri
Dukle (spieval Mtrosluv Lit ko l a Ili. cenu plesni Mosty
pre Tu dl od autorov l. Bázlika a J. Strassera l M. Lat rerov á l. čestné uznanie ziska lo plesen P. Smékala a
A. CobP.fa Mladá plec;ei\ o cenu Slovenske! radv Zborov
ore ohčlanske záleWostl olesCI) P, Zelenaya a T. Jano\' ta Svadobn9 prstei'l,

...

Skončil so 111. ročnťk ro:.tlvalu a mv sa vráťme aspoi\
v kratkQ~tl k vzniku a ku krátke! hlst6rl! pod u ta tla,
ktoré sl dnes zlskolo uznanie úrovňou a promyslenou
koncepciou - a t~m 1 trvalé miesto medz! ceJosJovensk~ml rcsttvalml.
Na znčlothu hola lnlr.Jntlva sOV SZM. Vzor? Festival
pol!tlckPI ptesno v Brrl!ne. Impulz: X. svetový fcsttvnl
mlédt•}o a študentstvo v BorlhlP V znamen! tohto fest•VIIIn bul 111 l . ročnfk murtln~kého restlvalu: ktor~ mal
v zálllttv! názov Pe nlčko pro Berlfn. Bol to vlastne te11-.n koncert, poc:ost4valuct z autorsko! sufa2o a prla.-

ymbolom
ft.olulrJiee

.

m!U'II0\1 l\ľOVI't0\1 sutd2n~Ch PIC'>IIf. SO V>ollUIJ,•c 1111 'illlh·
-.nu lnterpreuir.fou u ' mim sutH2n(~hn \V'-Iuuon1,, -;1·11·
\'áko11 POIJU!érnvth plu~nl. k tor! I11'Ctl111ť!~h IJl!iný ruIIPrtoc\r. obsuhovo Llldčna vzdtolcny o~Jusl.tnlu festlvulu
'liaprlck nl!dlj)statkom dul prv9 ročnlk rc·~tlvalu z!lklud
t ktorúho mohli or,llunlzatorl vychúdz.tC RI!IJUrtoá•·ovi'
PI'Oblémv Interpretov v ncsutužnet Clll>tl koncertu suvl
~oli s celkovým nedost.1tkom piesni nlr.lon s tlolltlc
k9m. ale aj so spoločensky zlívažncišlm obl>ahom lo l>rf
člnoch nt,do~tatku tvo•·bv stJ Zllllenlmo osobitne l. Pre
to nemohol mal l. I'Očnlk tok9 spoločensky dosah d
uolatnlternost. aký dosiahli plesne z dttlšleho ročnlka ,
a1 ked niektoré z nich splnili v podstato svoje uoslan!!!
t1 zazneli v Interpretácii nuslch suborov v Berline.
ll. ročnfk mal už nielen dopracovanu koncepciu, ale
flj výrazne vyšlilu umeleckú úroveil. sOv SZM soolu ~oo
SliF vypť~al pre ľestlvol aulorskd suCal v ruch kt1te~
rlách: v kategórii o~:borov9ch skladieb s tematikou života
a práce PO SZM, v kategóril,pl.l1~nť s tematikou ,llvota
mlod~ch ~udl u nás vyjadrutuclch vztah k vlasti a PO·
~tot ml,adet' ~:erorácle v suč'asno,stl, 1 pl~snf .o JáS~e 11
soll d~rlto pokrokovPt ml4de:le sveta, v kutegórll ph•s·
nl s te moll kou S 'JP a s orotlvotnovou tematikou. Inter
p~etáctu súťo~ných skladieb v I. ,katogó,rlt zverili orgh·
nlzátorl Detskému 0boru Cs. rozhlasu v .Brlltlslove, v ll .
a III. ~atpgórll Tanečnému orchestru Cs.' rozhlasu v Bratislave, vokálnemu súboru J. úlnhu a popredným sloven·
~k9m spevákom populárnych piesn!.
My!lllenko znčlenlt do rámca festivalu sOfaž zboroveJ
tvorby i mlmosútažné vystúQen1a speváckych' zborov
ukázala sa pri realizácii viac než opodstatnená. Potvrdili!, :le. restlvol polltlckv angažovane! plesne možno ba žluda so - roz!ltrlt at o zborovo tvorbu. V kon
texte slovenske! tvorby práve tu .. v pokrokovet htst6rll
robotnlckych spevokolov nachádzame hlbokO splltost
politicky anga~ovonoJ a pokrokovo orientovane! tvorbv
s národnou tradfclou.
Festival dávo prťležlto:.t zamvsllet c;a nad kvalltotlv·
nvm skokom, ktor~ slovenská politicky angažovaná olesei\ - alebo ak chceme - plesci'l s posJanfm, zaznamenala za uplynulé tri rokv. Ak berieme do Ovahy
relatfvne kratšiu históriu moderne! slovenske! popu·
lárnet plesne. ktorá ani zďaleka nevychádzala z takých
pokrokov9ch základov ako tvorbo zborová, a sOčasne
nt Ich rozdielne funkcie, pochopťme, prečo autor! populárnych plesni potrebovali určlt9 čas na to, aby dokázal! presvedčivo sklbit oba uvedené atrlbtlty. Na zo
člatku tohto tvorivého vvrovnanta ako Impul z stála
požiadavka soclolistlckel spoločnosti, zbaveno! po roku
1970 komerclonallatlckých tendencii krfzových rokov,
na tvorbu plesni, ktoré by boli umeleckou výpoveďou
autorov súčasnost! a k v9znamným historickým ud11·
lostlom nt v žánri populárnej plesne.
Výsledky tohto tvorivého procesu sa už pretav111 v
autorsko! súťaž! ll. ročnlka. kde vzniklo viacero kvalltných olesnl. ktorých hudobná zložka t1zko korešoon
dovalo s výborn~ml textami, tematicky spRtýml so SNP
'<emožno ob!sť nt zmienku o bohatosti hudobného spra·
1·ovonla. v h rlck9ch cez pochodové plesne až k bala·
dlckvm oiP~•)·•m !;onsónového typu.
Ak vcelku pozltfvne brdnotlme W'oveA ll. rofnlka.

0-H•tlldo Rodnuuez

Snlmky: l. Clch a J

"'aJSI l

toto konstalOVtlllJO Pldt( dVOIIHhuhiiO O III'UVIII <IUlOI•:.I\f l
posledného ročnlka. • Vllčši11a J>lľ.S111 t.lltjlllll!lá 11111IJ:n temat1ckfl obohdlenil! !>loven~k• l pupulánH'I huubv,
ul at tel kvalltatlv"\ r n
pt•t all~ulutu~~:h kr•lUI'Iál..h.
Ok1·em ocenon~ch p1esnl trtibu vvzdvlhnuť skladby Duhovy stol 11. Horváth J. Stru~sl!rl, Drota1sky l'hlll:lb
It\. Brozovsk ). tr4s r]. Zovté~ rana, lu tmv (M. f\o·
l'll k T. Janovic ). ~tra
er ). Sh u~ 1V. MIHu:;! k P. Peth.ku), a Nikdo e:;to nebol tuk9 má1 1 ľ. su l dm<~nn /A, Kor·
say 1. emožn~ hovoril o v~raznych kvttllt.ic:ll všetkych
esu ktoré od:tnf'll no la&tlvole V :;kvtll 1>8 tll>lll d1s·
oroporc!e medzi hudbou a textom, uvŠak v orhnoho
mon!.et miere, než kedykolvok predtým. \':l~:.tnn <tutorov sl ut našla· cestu at k oolhtct(y an~oto\lunel piesni, našli spOsob, ako 1 zl adit hudobnu 1 tl:lXt~u • zlo~kb
ďo tedného homoRénneho tvaru. Odviedli kus •ooct.vót
práce.' konečný v9Siedok však v ntekoik9t:h- prfpadoch
zn!Zllo ne'vhodné ora'nžmán. Aranžér by ntnl mať ni!
zreteli nleJen melodickú stránku, ole at tux't 'skladby,
11 lemu podrladlt Inštrumentáciu zloZku! ktora v pod·
~tatnet miere dotvára atmosféru plesne.
V sťlvlslosll s polltl~ky angažóvanou ptes11ou vv.na1·a
so dalšia, nemenet dOiéZ!tá sOčast a' do značnot
mlorv at podmienka úspechu olesne zárove!\ ' - adekvatna lntcrpretácln. Ak v hudbe s rekroatllfnou funkciou.
v tiudbe. ktorá tvor! zvukovo kulisu dno, neooclťu
lome tak daleko potrébu v9razovo primerane! lnteroretlicle, v piesňach s politickým obsahom te táto kvalit!!.
nanahradltelná. Práve v Martino ~e boli svedkom! toho. ~ rozdi&Jnv prfstuo Interpreta; mOže pleseň umocnil alebo le! poškodU. Vftaznú skll!dbu Tridsiata tar pieser'\ s volnou l yrlckou verziou a krásnvm kanlllé·
nov9m rerrénom v9borne zasplevllla Jana Kocianová.
Marcela Lal!orov4 dokázala presvedčivým v9konom strh·
nút publikum nielen v Martine (prlpomel\me sl tel lntepretácle plesne B. Troečku a J. Turana Vysoko nad
mestom). Tu le zároveň at odpoved oa polemická dis-kusie, ktoré v sQvlslostl s presvedčivosťou výpovede
Interpreta v polltlcky angažovane! ptesnt vznikali medzi tábormi amatérov a profesionálov, neraz publikované al v tlači. Vo výhode stl rozhodne amatéri. pretožl'l
Ich nepočuteme ka:ld9 deň, tak ako profeslonátnvch
~pevákov a navyše v piesňach charakterovo viac
alebo mene! vzdlalen~ch od plesni s oollttck~m obsahom. Obidve menované speváčky však svoUmt výkonmi,
osobn9m stotožnenfm sa s obsahom textu a vystthnuUm
nálady l)lesne dokázali, žoo uvedený problém by vlastne
ani nemusel byt problémom.
Uvedenie ptesne P. Zelenaya/1'. Janovica Sva4obnf·
prsteň v rámc! sťlfal!e ukázalo perspektlvne možnost
začlenenia kategOrte tvorby pre potreby Zborov ore ob·
članske záležitosti v ďalšom ročnfku festivalu. Takáto
súťaž by pomohla vyrlešlt nedostatok nove! tvorbv ~
svadobn~m obradom a k slávnostnému zápisu dP mat·
Jfo)(račOvawe .nt 8. str. l
~utttie

Umelkyňa

e

za

organom

V
rámci organovýcll
konce r tov Mestského dO·
mu kultúry a osvety 11
Bratislave vysttíptla d1la
3 !1. t. r. 11 Koncer tnej
Hl'llt SF pr•J fe.~o rka Irma
S k u h ro v á, ktorá sa
ló. 111. t. r. dailva vý·
:•tamltélto iivo tn~lio ju·
otlea. Na programe jej
koncertu boli Sweelin·
rko!'e Variácie cl mo!.
Buxt elwdeho
Ctacco•w
c mol, Bacltovo
P •e·
lriditLIIl a ftíga E& d ur,
Akomodatio ad nomen
8 A C ll
od
Német/10·
S:JmOrlllskeho
a
W ie·
dermamtova Toccata a
/ tiga l
mol. Pri prl
le::itosti koncertné/lo vy·
st upenia nám prof. Skuli·
ro vá odpovedala na ni e·
T.·otko otázok.

e

Pôvodne ste !tudo·
vall klavtr a sz po ab·
~>olvovanr lltudla hry na
tť.'nto nastroj ste sa ve·
novell
§túd lu
organu.
P l'(•čo ste sa preil roz•
hodil?
Kla vímej ltre ,tom
.m t•enor.:ala od detstva.
Preto je piJt:ltopltP. 1 • t~ . ze
keď .~om sa ro:h 11 1a l'C
not•at celý svoj ži vot
hud be, zvolila som .~ i
studwm tohto ná! troja.
V priebehu ! t tíd la na
K o•t:ervatóritL som zača·
la obd tvovat organ a po·
citovala ~rom ttit bu pr e·
nikmit do ta jov toht o
królovskéllo nástroja. V
nemalej mitre malo 110
to vplyv aj p6sobenitJ
prof . E. Riglera Skalie k~·
lto, Čill/lOS(OU ktoré/IO ,fO
l'laJJt 11e začal organ 110
-

Slove1t.~ ktt

ga~ sa stala
môjho života.

uplatňova r

al.·o koncertný 11ástroj.
Prvé kotttakty s org!J·
nom 110 mňa tak &illle
zapósobtli, že hra na or·

Váš

ndp/1lott

Interpreta čný

talent dozrieval pod pe·
dagoglckým
vedemm
prof. E. Riglera·Skall;:·
kého. Cltlte sa byť po
kračovatelkou
nim re
prezentovanej organovej
hry v slovenskom umd·
leckom živote?
Prof. Ri gler ·Skallc
ký bol prvou osob11o.~ťo ct
v hudobttom í tvote Sl?·
~.>enska, k tor á zal:ala
a
11a Slove/1.\l.:u
pr u k t 1cl.·y
r ozšrrovala zdsady .,or ·
ganovélto ltttutra". Týka·
li sa staPIJy nu~ tr o)o t~ a ,
int erpretdcre. V oblasti
.vta vbu tlá.~trOJUV dod nes
citit
podtlet rwst
j eho
spolupráce s t ot>ánlou 110
stavbtL organov rJ Krll'l ·
ve. Na poll mterpret ócle
celá dneš11á
gener áCI'J
sloven skí;cll k oncert nýclt
organist ov vuchdd : a :
toho, č o prof. l:. R ig le ~
Skalickí; :a 1vojho 11me
leckého a pectagogtck éh ?
pôsobenia tto Ko nzer oa·
tór i u a V ~ MU vi teprl
svojim žiakom .
Je
poclloptt eln~.
že
pre
r o:voj
ka:délto
w n elca j e vel m i d t.lezrt y
l'l..·!ad . s kt orým vstup !L·
je do života. Takýmt .,
vkladom boli p re m1la
zá1adu. k11 ktor ým ma
môj profesor vleMI. Ale
!i vot sa ,, tóle ntetti, na·
pred uje a prtná§a llO IJé
podnety , mulllenky
a
v:tallu . ktoré každého,
teda aj pedagóga ovplyl'
nla. Dnes sa od rune/ca
a
pedagóga
" llzaduJI"
rozlt l adenost na mecl zrnárodnej úrovni a velk~
praktické
,fkti~CIIos t •
T1eto mo:no nadobud11tlr
Iba častým konce r tova
nim na rozličných p6drácll, účastou na med:l·
národných
senttndr ocl•.
kde docltádza k p lodnej
výmene názorov ró:nyc'•
osobnosti a lk61. T akto
zlskané ak ús• nor tl dáva
jri možnost lconf rontdcle
a overenia vlastných 111·
terpretačnýclt
:ósad a
std vajtí sa t ak l..·atalyzd·
torom vyzrrtwanio umel·
c:ovej osobnosti.

e

Už r oky 11 venuje·
te pedagogickej č in nosti,
vychovali ste rad ťis peJ.

v oodanf l!eskoslovensk~ch umelcov Mllošu Jurkoviča l fi u uto l a Jozefa Zsapku
l !( Ili! rU (.
Počotné publikum odmenilo dlhotrvllf(t CIIII potlo:;kom lntllt't>rotáclu dlol. Zll·
čhmen~r: h do vefml podman ivého pro.~:r<uHu. nll ktorom :tvlást lnatmll pre
Jlilročnos( a nezvvklo~( uodanla ] vvntkln ,.1\uch•ncla na uum111tku Pabla Ptcas!>O~ od Vladlmlra Bokesu te to dielo s
modllrnou koncepciou. plné fetk~ch oasl!tl t11k pro flautu. eko al pre ~lla•
ru
Milo§ Jurkovi č. už zntlmv publiku v
Oren~o. opllt uktlzal OchvotnO techn l·
ku 11 zllrOVt'l1 svieže podanie. Zvlášf dobre ho no ~ltare doploot Zsapka. ktorý
hrou l na tomto doslof nevefml uznl!vanom nll!>tro11l dokázal teho neobvč a tné
vlastnosti Av!'iftk nielen orfl osobné kvalitY ale notmll pre oorhopenle diel a
slllad oboch nástro tov odmenilo publikum skvelú spOluprácu oboch umelcov
nn tomto koncPrte aplouzom.

ných organlo;tov - me·
dzl nimi l. Sokol a, S.
Kamrlovll, C. Hahno ~u
I. Kozia, 8 . Turtu a R
r.ráca a pritom stf
sa nevzdali konc"' t nej
émnostl Co ~:na mená rr ..
vh verejn6 vy tupenl.•'
- Môj ŽIVOt sa d el! /la
pedagog1ckú a ~once •t ·
nrí činnos t a jedno he<:
d r uheho st ttev1em pred·
K o•tcert•tá čm
stat:tf .
IIOS( mr umOÍIIuje prt
cltód:at do kotttakltl
ro:mamt ými
rUJstrOJml .
rotsir ovar tak p•oktrcl.-é
.~Á'ÚNCilO.~ t l ,

ČO

spiJ/•Il'

o vply vňuje

moje pedugo·
(l ic ké pô. oberue Nemoz·
110 Obl.~ f 0111 s l,;u t OČIIOSI ,
ze
vl ast trý m
výko•1ort'
zapósobrt na pu!Jllku m,
podeli( sa s 11Im o ume
leckíi zózitok je v zivote
kaZd6ho lwdob•tíka velmr
.~il11ý moment.

e

Na svojich d om~ ·
clch
l
zahranll:ný•·h
koncertoch
ste
ma·
ll možnost ZOI.IIémlť !oq
s rôznym OOOlf'Óat von
Ak~
m11te pocity
pt!
stretnuti
s bratislav
ským publikom?
Stíčasfou 1wd olml
llo zlvo ta v!ade na sve
t e .~ti organol'é k o11certy.
o ktoré md obccell .~tvo
veľký zdujem. S vedčia o
t om záíi/4'11 ~lot'e•l .~kycll
orga11ovýclt
umelcov,
ktorí reprezetttovalt .~lo
venské organové umeme
v Soviet skom z•; llze. "
socialist ických a v mno
!tých zdpad.nýcll §:dtoch
Je potešite ľné. .te v
Brat islave
sa
vytvor ll
okrult záujemcov o orga
novú lwd.bu. Ich pvlet ::
r oka na r ok ~astte, ak;,
o tom sved či počet kO lt·
cert ttýcll
návStevnikOtl
na jednotlivých ko•1cer
toc!t. Tak sa vut tJóra po
cit domáceho zó:;pmw,
pocit ,.m6j1Lo" p ttbllka,
ku ktorému 10 pre Jeho
s rdečný vzfah k úCtttk.u
júcemu vždy velmi r ada
vraciam.

Zhovárala sa:
M. SUBOVI\

El ldeat Galle~o 7. 12. 1974
Sn imka: Kamil

V.vsko č ll

V dňoc h 3.- 22. decembra m. r. boli
dvaJa mladf slovensk! Interpreti - Ml·
lol larko•lll f flauta) 11 t o1ef Z11pka
r gltar,.e) na mimoriadne llspo!lnom turné v Spanlelsku. lloct M ilo ~ Jurkovič
bol u~ v Spanlolsku nlokofkokrát. vo
vv!.!Ho spomlnanet zostavo sa duo tnterorrltov predstavilo v zohrnnlčf oo prvv
r11:t. l B ratisla včania sl možno soomrno (ll
1111 prvé vvstupenlo dvollco umelcov dno
6. VIII. 1974. a to nu nád vor! StareJ
rudnlce.l Trasu koncertov, ktoré spro·
slrt~dkoval Slovkoncert. viedla severolá·
uadnou 11 tuhov~hodnou čnsfou Spanlel!okll. Umelci usporiadali 14 koncertov v
Orénse. Pontevedra, Sanlla ~o do Comoostola . El Ferrol, Coceres. I.orco, Eldd,
Elche. Murcla, Polop, Benldorm, Mula, Go
rono o Lerldo. Repertoár bol rozdelený
do dvoch tematick ých okruhov - kl asického 11 súčasného. V druhot polovici
zuznela okrem diel Honeggera. Ravotu,
Ca•.telnuova - Todesco 1 premiéra .. Kadencie na pamiatku Pabla Picassa~.
op. l6 'b pre flautu a gitaru od mladého
slovenského skladatera Vlodl mfra Bokosa. Ze duo sólistov Jurkovi č - Zsap ka
bolo úspešné. svedčia nielen ntžr>te uvedené kritiky zo španielskeho zlltozdu.
alo l pozvan ie do budOcna - na pod obné turné. ponúknutá možnost. roz~frlf
konco rtv o ďalšfch o!lf r čo sa však nerealizovalo kvOll ďal !am záväzkom tnterllretov na sklonku minulého a začiatkom
tohto roku l. vďačne orlllman9 rooerto4r. pln6 koncertné sálv n vefk9 nolnuz
obom . lovensk9m umelcom. Ako sme sa
dozvedeli. okrem ďalšieho oozvan la do
$punlel!>kH, čo k nái.ho Clautlstu
g!l<~
rlc;tu turné do Svédska a ZSSR l v lesenl t. r.l. Mlloll Jurkovič okrem toho vystfll>l o 1 na BHS 1975. kdo spol u so Zuzanou Rllž lčkovou uvod lo Bachova Sonátv oro flautu a čembalo.

Orense. .,La RegiOn" 4. 12 1974
Vynl kaf61(1 koncer t dueta Jurkcwli! Zsapka
Včera bol vo Fllharmonlcket spoloč
nosti šlestv koncert cyklu, na programe
ktorého boli diela pre rtautu 11 gi taru.

0 11pech dua turkov!!! - Z11apk8
oa .,Hudobných l tv r l koch"
1\oncom baroka sa Talltlllsko meni na
vvzaru (uce ohn isko nového humantstlckóho oostofa. v ktorom zovi>oobecl\utu·
co ponlmon le veci mil svol ohlas v ldlownkrdzll [zvláštneJ cltilvostll každo !
krallnv nn lei vlastná odtlnno. Zotlaf č o
:.n Cunalettovo kompozlclo, alebo Tlé·
potovn tvary a farby koplt·utu v celel
Eut·Ope, vyslovenli novoty so v hudbe
ou(u vu(li s uznonlm metOdlo (,.cantabl·
lo" a .. arloso"). v ktorom čistá spevnost
pod mlot)U[O textúru. pričo m podnecuJe k
vllčsol prevahe tematlck9ch kontrastov
a takmer obmedz u Je kontrapunkt.
To možno dokázať na .. vorket &aná•
to" v sol (Son áta G dur pre fl•utu •
J(itaru l od Pietro Locotolllho. ktorý bol
Corolllho tlakom a Bnchov9m sQčns n l·
kom. Interpretova neJ duetom J urkov ič a
Zsapka f rtauta a ~lto ro 1 nu .,Iludobn9cn
Stvrtkoch". ktoré usporadúva univerzi ta.
Od mladého slovonského outora Vlacllmlrn Bokosft so nám v druheJ časU
zupllelln .. 1\adencla na pamlntku Pabla
PILassn". Systém .,mlll 9ch". vorne rozvlnut9rh tónov [vštmnlte st názov .,K.t•
dnncln"ll n~m napovodtl konropčnu zhodu s picossovsk~ m anal yttck9m kublZ•
mom. Bokes vytvára snmostatnQ reč. z
ktoro! so nevymyká ~lfldnn tňmn. a vlet•
ko sa dllfO na ťtrovnl rovnosll, baz podriaďovania so tednotllv9ch časU druh9m.
tokfo rovnako flauta ako ot ~ltara sa
upl atiiulú slobodne. svotsk9m soOsobom,
pričom Ich noobmedzuto tesn9 rámec.
Koncer t uzavrel prekrásny .,Kus vo tormo hnbanery" od Rovela a ..Sonatlna",
op. 205, pro ~tiaru a orchester od Cas.
te ltl.U~V t ·Tcdcsca.

......

" Ferrol Dlar to. 7. decembra 197•
Koncert vo Fllhorm6oll
Dueto flauta a gitara. ]urkovtč
Zsapka .. . Miestna spoločnos t mala tentorllz možnost zúčastni( sa neobyčaJne
zautlmavého podulatlo... Zvuková sO·
hra flauty a ~ltary dosiahla ,yefml vysokO urovr.il. Intorprell mntll vvtrlbenll
techniku. čo publikum nále~ lto ocenilo
cllhotrva!Oclm aplauzom. Toto vystdpenl e
sa ná]ll zdalo tedn~m z naf\epšlch v tomto hudobnom cykle.

ŠKOLA A HUDBA
Výchovná hodnota
Hudobné umenie se zllčastňut e na vytvlirnnf a formovanf povahov9ch vlastnostf a In telektu každého tednotllvce.
Rozvila teho hudobné schopnosti, v!ltepu Je pot rebné hudDbné návyky, uspOsobufll ho vnfmaf hudobné krásno a uč!
chápaf a prežlvaf estetické hodnoty.
Prostrednfctvom estetického zážitku sa
utvára radostn9 vzfah k človeku, k teho okoliu. úsiliu, ldeálnosll a k ~lv o tu
voboc. Toto všeobecne načrtnuté výchov.
né pOsobenle hudobného umenia m~
vzhladom na vekové osobitosti dell v
nred~kolsko m veku llpeclálnv charakter .
Diera 111 1 hudbou stretáva ka~do
dnnne. Rodina mu v súčesneJ dobe vo·
sky tu te hudobnu v9chovu vllčšln ou pro·
strodn!ctvom rozhlasu. Rvtmv tanečn9 ch
plesni znejúce z rOznych technlcMch
mAdl! dlefa usoávotll l zoblldzaju.
Dt rerenclácla sluchov9ch podnetov vedio k zdokonarovunlu sl uchového receptora (d ie fa sa učf rozoznáva( tOn v.
zvuky). Dteta oostupne nachádza zárubu v tónoch. prichádza k poznaniu. že
spieva né slová sO bohatllte. v9raznet!llll
ako hovorené. ClU, že slovám, ktoré vytadrutú ur čil O ~l vot nll situáciu. melOdl ll
dodá ve r alebo aspo!\ umocnil pr fslušnO
náladu.
Rb nost tempa, rozmanitost ry tmu. In·
tona č n9 pohyb bezprostredne pOsobla na
dlefa a evokutO v 1\om rOzne cltv (ne!·
nosf. veselosť. ráznosť, atď.l. I náč nan
pOsobf noorlkled llch9 spev a Ináč spev
hlasn~. svieži rytmus In áč ako monotOn·
nv rvtmus. Dieťa sl prostredn!ctvom hudobno-v9razových prostriedkov samo ze·
čfn a uvedomovaf, čo sa v teho vnútri
delo lot keď le to vedomie e!lte vefml
netasné l. uč! sa pozn6vaf svoJ vlastn9
citový ~vet.

h~dobného

umenia u detí predškolského veku

Takfto IJitematlcU, na určil9 ciel
vzbudzovanie emocionálneho
du!levného pohybu má vefk9 vplyv nft
v~vof charakterov9ch vlastnosti detf už
v ored!;kolskom veku .
V budobaet •fcbon hlavnO tllohu pri
v~chovnom pOsobenf má Jet estetická
hodnota. Dieťa však v prodllkolskom veku e!ita nechápe krásu ako sa mostatnO
tav. ale v spoJitosti s ln9mt tavml. Crm
Je dieťa mlad!lle. t~m v111c naň pOsobl
krásno v rámci určite! komplexnej čln
nosti: v rámci dramatlzdclo. hry, v spoteni s pohybom a Inou motiváciou. Krá·
sa vzbudená len hudobno-v9razov9ml
prostriedkami le dlefafu v tomto veku
e!lte prfllll vzdllllllná. V plesni sa pO·
sobento hudobného krásno protrna s do l·
muml. ktoré vyvoláva fabula. K nároč
n~m požiadavkám predškolskef hudob·
not v ýchovv patri bezosnoru uvedomP·
nla sl meiOdlo a harmOnie. čo však nezna moná, ~e hudobné krásno te pre diP.·
(a nedostupné (at k e ď to v tomto vokn
neod delltefnou súl'asfou url'llého celkového zážitku l. a žo nan nepOsobl.
Olohou hudobne! •fcho'' v predškol·
skom veku te pomOcť dlefafu ná tsť cestu k hudobne! kr~ se. Preto teho oozornosf sastreďuJemo na hudbu ako vý·
razovf prostriedok. Vhodná prfle~ltosf
Sil noskvtute nafmll pri nácviku Plesnf.
Keď sl cl le ťa pleseň eko slovesno.hudobn ~ celok osvo!llo. urobrme tel prvll llnll19zu, t. J. osamostntnfmo melódiu. ktorl't
zahráme na hudobnom nástroJI. Akontlll·
le dlefa pl ese!\ soozná, vvvolá táto me·
! Od iu u neho okam.me asociácie so sl ovami a naopak. slová vvvol~vaf\1 spofltos ť s melódiou. Konkr6tne to znamená.
~ e TJrl predhranf motfvu dlefa dokáže
0111setl zaspievať
balllm znakom hudobal!bo umenl.a te
zamt~rané

teho časov 9 cha rakter. TOny plynt1 v ča
se ako pohyb, treba tch neustále sledovať. lebo unl knt1 naile) pozornosti. Je to
teda In áč ako orl v9tvarn9ch orácach.
kdo lo možné dfvať sa na obraz alebo
sochu bez viazani a sa na čas. Ze tento
ča!>ov9' charakter hudobného umenia má
osoblln9 v9znam ore postuone sa r ozv!JoiOcu schopnost pozornosti. netreba
ani zdOraz!\ovat. Podobno at predstava
melódie a Jef reallz~cla postuputú v
čase.

C:asov~ charakter hudby má ten v~
znam. že hudba sa prirodzene soáfa s
pohybom. Spotenle hudby a pohybu nadobťtda v orerave detf zvláštne Cormv.
Už malé dloťa má záfubu v oočťtvanl
rOznvch zvukov.
evnfma Ich oasfvne.
11le rea~u fe na ne naprikl ad pohybom
tela, mimikou. hlasom. Táto skutočnost
IO podmienená fYZIOIO~lcky, pretože SIU·
chov9 analyzátor lo v ronom detstve
lizko spoton9 so svalov~ml orl(ánml. Po·
dobne Je to u dlefafa v predllkolskom
veku. Ak ho niečo vzrušilo. oovedzm P..
ak má radosť. v9ska. skáče. veselo ..šteboce". má ~IvO gestikuláciu a mimiku
Ak po čuje hudbu. spontánne ne ňu rea·
~uJe oohvbom alebo hlasom. často oboma. Ak by sa dlefa nemohlo takto vše·
str anne prejavlf. cftllo by sa vo svoJom v~fadrenf obm edzené. Snaha po plnom vvfadrenr doJmu sa uolat!lute at v
estetickom ore1ave dlefafo. ktortl rado
vvhfadáva takú činnost. v ktoreJ sO spoJené v etky v9razové prostriedky ( PO·
hYb. hudbn. slovo. mlmlkal a ktoré mu
umožt)u1ú Dlne uplarnlf svolu detskú pri·
rodzenosf. ROzne druhy pohybu sootené
so spevom a hudbou robf dtefa rado nln·
hm oroto. ~e sa v nich mOže oreravtt.
Hlo 111 nreto. l!o s11 v nich usnokotuiO
Jeho estetické potreby a nároky.

H udobno t ou nazývame syntézu t9eti
vlastnostf, ktoré sú potrebné na urči·
tll hudobnll činn o st. St1 to natma: schopnost vnfmanla a dl!erenclácte tónov. hu.
dobná pnmllf a predstavi vosť, schopnost
reprodukovať a chápaf hudobné podnety
oko of v9razové prostriedky, a t. V bežnom žlvoto sa tento zlo~lt9 poJem zJednodušuto nn schopnost splevaf. Ak diefa spieva čisto, má .,sluchu. ak spieva
fa lošne ,.sluchu nemá. Tak~chto faio!lne
splova tllcl ch dell te nalmll v predškolskom veku vysoké percento. DOsledky
zistenia teJto sk utočnosti sO pre dlefa
niekedy velmi drastické. Neraz sa totiž
stáva. že dlefa .. bez sluchu" rteda ralollne splovalllce l sa odsunie na ,.vedf111·
~lu kofol" a te z hudobneJ činnosti vvI Očené . te oochopltefné, žo potom strA·
co ak9kofvek vzťah k hudbe a teho rozvoJ so v telto oblast! zastavf.
Cl ovek so nenarodl s hotov9ml schop.
nos ťaml.
alo len s určlt9ml vlohami.
Tieto vlohv neb9vott1 len v!loobocného
charakteru. ale mOžu so týkať al niektorol !lpcclálnet činnosti. Možno teda hovorlf o vlohách pre rvzlku, matematl•
ku. pre športovd činn ost. pre ntektorQ
oblast umenia a ood.
Hu dobné vlohy sa orebddzatt1 klad·
n9m pOsobonfm orostredlo a akifvnou
~l nnos fou , !!fm sa postupne preml ei'lattl
na schopnosti. Vtohv trebA oostovat svs.
tnmollckv a uvedomele. Cfm te v~chov·
ná činn o st svstematlcke!šla. uvedomele!·
šla. t9m te al premena t~chto vlOh na
adekvátne
schopnosti
lntenzfvneJilla.
Preto mil k vallta YýchOVf pre hudobnf
ronol d ieťaťa v predi k olskom obdobf
rozhodulácl význam.

OLGA PAVLOVSKA

Hovori psychológ:

·Dirigent
v predstavách
orchestrálnych
hráčov
Alta1QZG

pl ycholoqtc·

~la faktorov v orchP.I·

tr'dlnej činnost i ukazuje,
jednfm z najvýznam·
Mjilcla regulátor ov cel·
ltoPej pracovnej atm'>·
•fi '1J, ale aj r•likorwv.:ho
efektu orchestra je o~ob
M i l dirigenta. Od jeho
ltýlu práce, metód pri·
,rat'l/ hudobnikov, či ko.
'"UIIikatlvnf1ch preja"OV
advi1l aj ochota, pocho·
,.nie diel a, nálada, ra·
dolt čle nov or chestra ::
llrfl a pod. Výraz, preJat'fl a postoje tej 1o
rútrednej
poltavy or·
r:lw1tra zohrávajú '!tie
t~Gtliu dólei íto,,r, nez je
tomu u (•edrícich pracow
?dko" l' múch povola·
ni«h. Ca1te st riedame
lllrillerttov pm rá.va pre
errhtlttr mnoutt•o ca
riabilnlich 11 tudcri CJ p::~d·
rwtor•, na ktort 'a treba
doltoiiD1e :adapt ovaf . Je
ur~ltQm paradoxom , :-e
ma~a takmer 110 ! u di
•vojlt r6zrtProdo.~t v
podrla·
jednotliL'O&t iach
dit jednej o1obe. V ýsled·
q, : plflchologrckélto vy·
11tumu ndm vlak prlmcs·
ll zaujlmavQ po:natok r•rnt~rodoat Jtýlov pr á"e
• Jednt~tl itJOc ll dlr ige11·
~v nie je takým nega·
tivn11m jaoom , ako sme
«akávall. Nazna čuje to
trtjme ctobrú adopt ač111i
~•JOifclu členou or ch.!::·
".., ,.,,, zna čn tl hra•liCil
...,.CIIOiti voéi prd.:i
llril~tll. (Alebo fakt, ie
eu4li cttrlgentl, nepo::na·
túcl
t~rches ter,
ma]ú
olaladfl, pri.,pôsobia sa,
lú "makll"1) Nebezpe·
~Im Itl 11lak urči té extrmne prejavil di r lgen·
tav. D6ldltú úlohu t u
1111 lfllt1tomý postoj ors
eltenrflrsvch hrá čov.

u

'""'l

Sratslcé

DOTERAJSIE POKUSY

o

nájder1ie
vhodného
l t ýlt1
práce d ir igent a,
alebo odlullenie n iek torýc h optimálrtycll osob·
nostrrých vlast 110st l ne·
viedli k tlspechu. Ukazuje sa, ze k aždý diri gent
prlnál a n iečo svoj~ ké. že
sú medzi nim i rozdiely,
pričom rnázu do.,alwvat
vynik ajúce
v(lsledkfl·
Rovnako dobrý m6zc byf
dirlgertt skromný, !dba·
l'ý, uzavr etý, jemný, cit·
llqj
ako
d irlgPnt
crterglckrj, temperament ·
tlý, výbušný, scbavedo·
mý, nekompromisný.
Zuujimalo nás, ako sl
orcllestcr
pred stav11je
o.~olmv.~ r
dirigenta
:
l1fuduka prejavov, spô·
~ovu pra ť'e nu .~Jnitku. · h
a tlU k·oncerte. Z nuw::rllfl slcdovunýcll cimtcl ov
~u
podarilo štatisticky
vyčlertlr lllektor č skupl·
ny negatívnych prejav~Jv
dir lgtln ta, kto r é zvádza·
}11 orclle.~ t rálnycll llrá·
éov k nedôver e, k samo·
vvlnostl, k nehomogé•l·
11ym vlikonom, k nedls·
CtpliiiOCatlOili,
r esp. k
p~yc/1ickým
str esom.
Naj hor šie sa komunikuje
s
takým
d ir igentom,
Norý pract1je bezcleCne
a rted 6 .~led ne, najma ak
:atažuje orchester ne·
til:el11ým
prehrávanim
partov, v práci je neur·
i:1/ý, neist ý, ller UÓZIIy,
rynucuje sl autoritu 111'·
dostoJnJim
sp6sobom
( cyhrc:kami,
~rom ou,
k r ikom,
netaktllostou,
podcerfovarzlm).

AK? BY TEDA
MAL B YŤ DIRIGENT?
Predovletkým vy·
zr etou osobnostou, k to·
td svojim wne11ím, vedomostaml a vflstupovaním
sl vie získaf autor itu a
maz lmálml
po:;or nost.

vzťahy

lulltarllcl profes ionálne h ud obné unte·
zočina ro::vljat k oncom 19. sto·
'Hia. Najvcf:nej iou prí číllou oncskorema
vaniku bolo SOO-ročné tureck~: jar mo,
lttort 10 1k onéito v roku 1878 r tuko· t u·
neltou uojnou a oslobodellim Bulhar·

Ilie 10

alta.

J~m :o ::ávai:nýclt momcrtt ov
u
ltulturn•J ht.,t ór li Bulhar ska je jej ra11é
•role11ie 1 českou kultúrou. Srastr!Otl
al&oclou okolttostf sa po oslobodem stal
'"IIIUtrom í k ol st va a kultúry Cccll K o11
•tantln Jlrt ček. V t omto obdobi po·
treboval o Bulharsko nuwllo klllt úmycll
4inlteCov. Preto Jtreček po:ýval svojic/1
krajanov, ab11 pôsobtli ako muzikant l a
peä11ógovia. Na rozvoji bulharskej kul·
tur, a zulálf bulhar.~kej hucl by sa vo
veCktJ miere podlelajú prá vl' i:cski lw·
IOI>nlct. V Blllltar sku p6sobill ako d1ri·
,.mt, lkladotella, hráči v orchestroch
(l,elaoeych, lflmfortickýcll a sl áčlko·
ofela) a hudobnl pedagógovia. Neskor sie.
1te1 10 ot l!orila Vysoká škola múzickúcll
umeni v Sof ii, vllčll nc : nich pred náša
la te6riu 1 učila hru na rozličné hudob-

l V tanu6rl t. r . sa v
Xlube skladatefov
v
r6mcl
pravidelných
atredOeil lcb akclJ Hu•obo6bo a Informa č ného
atredlska
us kutočnil o
Dltkolko
zaul!mavých
stretnuti • prehr4vok:
Ul 8, tanu6ra sl vefk9
11Dtet úuiemcov
ma l
11alnoef vyooč uť odboraO predn6l ku d r. Rlcbarde R ybarlča o slovtnskeJ
predklaslcke1
lludbe,
dokumentovanO
Nctrfml ukUka ml z
' " ' ' ' atartch s lovenUfcb majs trov. 15. tanu6ra uviedla dr. VIere
prvo Pie·
Dooovatov6

Po st r ánke techlllckej
má doko11altr
ovláda(
partit úru, poznar pr oblematiku ná.,trojov, byt
r: ieCavedom ým , náročným
vhod ne t lrrwčif koncep·
clu a f ilozofiu sklaá~l/.
p resvedčlf a uptítot kaz·
dého člena, pracova! .~
detailami skl ad by, prt·
čom sa r e§pekt ujo celok.
Detail nej Ji a dopl ň~tjú·
cl o braz nám dala pr o·
fes logr aflck á
cma'ý:a
psycltosenzor lck ýcll
po·
:iadavlek tta člrmo.~ f dl·
r tgenta. Zo sledot>Wtýr:fl
f akt or ov >tOj vý ra : nej kou
sa ukazuje psycllomoto·
rte ká schopnost, : ne) najmil pohot ovost r eak·
cit, pre&nosf, r ýchlost a
spoCahlivost pohybu
a
gest i kulácie.
Pr i r odzenou súčas tou je výbom ý
sluch
citlivost' na
zmeny f rekvencie, lokali·
zácia zvukových pod11e·
t av,
vnlmanie
t empa,
rytmu, d lf er enctáciCJ zvu·
kovýclt r ozdiel ov a pod.
V pásme maximálnych
po~iada viek sa prof il uj e,
schoprwst t vor tvéfto za·
angaiovania v r ámci na·
št udovanej
k oncepcie
hud obného d iela a - sa·
mozr ej me - l k olekt ivll!l zvlddrtu t ie . . . Z psy·
cltick ýclt vl ast nosti je raa
prvom m ieste v6ľové úsi·
Ile, čo do srístredenia a
vytrvalost i. T o Ist é pla·
t l i pre schop11ost seba
ot'ladartia. V::I1Cadom r1a
llliiOZst vo podtletov :dli·
raziíuje sa scltoprtost ál·
ltodobého
zapom iltar1ia
a pres11ost r eprodukcie
:apamiltallého,
zložky
m11slertia, : rtich 11aj mi1
sam ostat11ost, k r ttil!nost
myslertla a tzv. abstrakt ·
11~ myslenie. V
poradi
:dva:inosti je t poftadav·
ka sebanil ročllos t t d iri·
a
genta, uvedomelos(
ltlavne: k ol ekt lvna prl·
spôsoblvost' - korektný
pr lst up, schopnost navo·
clU kľu d nú pracovnú at ·
mos/ éru, poznarlie (udí.
dovera k čle11om orche.~·
t ra.
V tlrčr tom smere ~a
u4·azuje, ze profesiondl·
ne .~ktísenos ti orchestrd/
11y ch hráčo v bfl mohli
byt jedným : det er mirwjúcich
činitefov
pri
výbere dirigent ov, alebo
t ,,amot 114ho pr ogr amu
Zmiernilo by sa tak rta ·
plitie, pretože
al(o
.,me už na::načlli - "'
cltester je .,ctlliv/ím nli·
strojom u r ukácl l dlrl·
genta".
PETER KRBA'fA

rte nastroje. Oddanos( českých ltudobr1l
korJ pr e vec bola ve lkd. Mnoh! : 11lch
pracovali ako učitelic h udby 11ielen
v ltlavnom mest e, ale vo všetkých ktí
toch kr cjiny: Plovdiv, Chaskovo, K jus·
tendíl, Loveé, Sllis t ra a inde. apríklad
lwdobní dejat elia Macák, 1/enrich Spous
ta. K arel Maclta11, lle11rich Wlmer a ml.
ktori zrástli s bulharskou hud bou rta·
tolko, ze ju cltill za svoju, nazý vali ju
,.našou národ11011 hudbou" .
Zaujlmavé a pozoruhod né je, ít prvým
bullwnrkým hudobným teoretikom je K a
rei Machan. Pracocal ako u čiteľ lwclby
na pedagogických !kolách v Sofii, K jus
tendile, Silistre a v iných mestácll Bul
ltarska. Učil h~t sle a teóriu hudby. 2ivo
sa zaujímal aj o problémy bulharskej
ludovcj hudby. V ydával bulharsk·é /tu
dobné noviny .,Kava!", v ktor ých uvercJ·
noval články o bulhar .,kýclt nár od nýclr
ltudobrtých ndstrojoclt. A/co prvý napísal
a VJiáal učebnicu teór ie hu dby. Mnoltl
zo ::lakov českých hudobníkov sa st air
nesk6r popred nými bul harskými sklada
tetmt. Jedným z rtich je aj akladateT
ikola A tana1ov
autor pr vej btdhar
skej symfónie.
PETER ľ.ONDEV

hrá vku z plltčasťového
cykl u na tému .,Zápas o
socialistický
chara kter
slovenskeJ h ud by". Za·
zneli u k4:lky slovenske!
tvorby z rokov 1945-48.
Pravidelné p ro~~: ramov a
né stretnu tia so sólistaml SND sa tel>la vef kl!·
mu z6utmu. Dňa 22. januára uviedol a predstu·
vll Jaros lav Bla ho. pracovnlk Divadelného Oste
vu, sólistu SND a s t61 1!·
no h os ťa IIpske! o pe n
lurata Hrubanta. k1or9
porozprával prltomným o
zatlatkoch svoJeJ ume·

Preložil: -GRz-

lec ke J d r6hy, v od povediach na otázky obsiahol
1 svote an ~atmá n v Nu·
mecku. d otkol sa problé mov s pevácke J p rofGsie, Informova l o s vatom
repertoári l plánoch do
budťícnos tl. D ň a 29. ta·
nu6ra u ~ po tretlkr4t
uviedol dr. Lad islav Burlas r etrospekllvnu prohr4vk u ve novanťí dielam.
odmeneným
ce nami
SHF. V tetto odzneli za
prltomnosu
au torov
kom pozlcle: Sonáta pro
h usle a klavlr od Ale·
xandra Moyzesa a Kantáta Htrolllma o d Ivana
llrušovskéllo,

Hrá tu nesporne teho c!ltlv9 vzťah 1<
vla!>tn~m d1llom. bvstré oozorovante Ich
záuunov o reakcii alo l teho povolanie
pedagóga no konzervatóriu . Z potrPby
obohatenia pt•cdnesovet nástrolovet ll•
tot'lltúrY sk ladbami. v ktor9ch so rtešRnlc lntcrprotal'n9ch problémov solilo s
I>Owli vu nlm novšloho zvuku. vznikla
zbierka .. Devllf sonatln radostne! ml~
dl" 1z r. 1960 l. predstavovAná sonatlnamt oro f lautu. hobot. klarinet. ral'tot.
lesný roh trObku orzaunu violu a kontrabas so sprievodom klavlra. Toto ctiAlo te otedlnolé nielen v slovenskPI ll·
teratCire, kde dopll\a cltefnQ medzeru,
ale azda 1 v lltoratOre svetove! Koi'lnek tu spála svot zmysel pre zvu k s
techniku tednotllvtch nástrotov v relá·
cll k technickému s topnu ~tokov ko nzervatória a citlivým vedonlm hrllčovh o
mvslenlo v zvukovom charaktere sOčAs
net hudby. Hudobné bohatstvo t~rht o
skladieb Im d4va u rčenie nielen v ln!ótruktlvnef oblasti. ale umo~nute. 11bV
sa stali repertoárovou zlo~kou konrnrtnet praxe hotových sólistov. Koi'lnek <~a
nevvh9ba ani pomerne na konrnrtnom
pódiu neobvyklému nástrotu, aktm IA
akordeón: plšo nielen malý koncert pre

MILOSLAV KORINEK
llocl to Miloslav Koffn ek brnianskym
rodákom. toho život te už od mladosti
spotený s Bratislavou. Tu štud ute no
gymnázi u a neskOr na Konzervatóriu
flautu, dirigovanie a kompozlcl u. U svo lho u čltera kompozlcle. ná rodného umelca Alexandra Moyzesa pokračulo 1 no
VSMU, no toto StOdlum mu. ~tal, prerušila votons ká služba. l tuk vliak Korluek nastupu lo do slovenského hudobného 11voto ako dobre erudovaný a vyZl'etý skladater, svo!lm u člto lom vychovaný ku velkof svedomltosu a preclznostl práce, čo predurču te nielen toho
vlastnO umeleckO činnosť, ale l poslanic pedagóga, ktorO sl zvolil o ktorému
zostal do dnešnOho čas u verný,
l svoJou prácou te od mladosti sp!ltt
so slovenskou kultúrou. Už oko študent
no konzervatóriu spoluoracute so SLUK.
om. zoznamute a diva sa so s lovenským
folklórom. Počas svoJeJ voJenske! služby pOsob! vo VUS-o ako dirigent, a lo not·
ma ako skladator.
Skladatefsk6 oeobnost Mllosteva Kon no•yvlta o!Jako blírllvo. V te·
bo diele milteme bada( plynullí Unlu
•.f•lou, bez zlomov a v~kyvov , bea efektoY. ktor6 by p4tall poaorno•t. ale vfdy
s dllsledofm umeraolm na pocllvlí skladatefsk4 pr6cu a hlbku umeleckej vfpoYede. Korfnek •o svotom dlole ole fo
prlebototm noY4torom ; ole le vtok aul
pohodlnfm konse"atfYcom, llpn6clm 11
kal dlí cenu na tradfcll. Tradlclo mo
nie le 1hlaným z6konom, ale zdroJom
poul!enla a opory, pomocoý m meradlom,
s ktorým konfruotuje nové podnety, Je
tak skôr ayntetlck~m typom hudobného
t•orcu, ktor~ 11 vvvllal pJyoule a noo6padne a kaldý ooyf a6pad. 1!1 podnet
lote•ru(e a dedlčatyo• budoboe( kultlíry oallch o6rodo•.
ŕloka

akord eónov9 sObor s názvom .,SVI11toiC
p ráce" (1959), ale ovofa skOr 1 Koncert
pre a kordeón a orchester l 1956), kde
sice pod vplyvom mechaniky štanda rd·
né ho nás tro la r barytónový akordeón y
tom časo u n4s e to známy nebol l znač
ne ztednoduSufe svote harmonické mvslenlo a tým vytvára !eden zo svollch od·
dychovtch návratov. no ako prvý u n4s
vanulo tomuto nástrotu bodnotnO koncertnú skladbu.
Prlstuo k detskému poslucháčo v i. č l
mladému hráčovi nltako neob m edzuJ~
Koľlnkov vlastný hudobn9 v~vot. Vetl
práve na problema tike sonatln rlelll l
svofe nov6 kompozičné predstavy, aby
Ich neskOr syntetizoval v skladbách rozslahlelšlch. Jeho detská opera no nilmnt
ructovet rozprávky .,Ako Išlo vatce na
vandrovku" 1premiéra 19601 te sice vo
zvu kovtch prostriedkoch pomerne de·
centn4; to však nevypl9va z nedoronll·
nta vnlmavostl detského poslucháča oto
s kOr zo snn hy po dobrom vvznenl metodických !InU speváckych partov. na
ktorých fo polo~ený hlavný dOraz. Na
druhe! strane v!lak v klavlrnom tnStruktlvnom cykle .. Farebné škvrny" 11968 )
1 nes kOr v dvoch koncertoch pre husle,
zameran9ch na prax rudov~ch škOl umenia, neváha začleniť l svoje natnovllte
zvukové v9dobytky volnet Interva lovej
konštrukcie v takých sťívtslostlac h . ~e
sO Pre detského hrá ča celkom prirodzené a pochoollef né.

Pohfad aa osobnosť Mlloslan Kol'fn·
ka by bol netlplnt be1 pohfadu ne lebo
V prvo m obdobi svotet kompozične!
ped tl go~elck6 č innost, ktore! venuje nr.
či nnosti , charakterizovano m z vUčšf ch
k6 onzo r n011C vedfa svolel č innosti umeorchestrálnych prác azda naflot>šle svmťon l ck9 m schorzom .,Radostne do prálecke(, ba, ktor6 s umeleckou č lnn05ce" lz r. 1951 l sa pohybu je v ovzduši
ťou celkom or,11anlcky spála. l tu sa te•
domáceJ tradlclc. spo JeneJ s mena mi
bo osobnost prelnule nfml Ytrnne.
V. Nováka. J. Suka a n ie v poslednom
Od roku 1949 pôsobi na Konze"et6rtu
rade 1 Johou čttora A. Moyze a. le to
nielen pochopltelnO nadvUzovonlo mlaY Bratislave ako vyui!ul6cl teorellcktcb
dého skladotera no tvor bu te ho u čila
a kompoxll!nfch predmetov a od r . 19112
ra, alo 1 bllzkosť tohto ovzduSi a Ko·
Je sbtupcom rladlt efa teltn lkoly, l Y
rlnkovmu naturelu; 1 neskOr sa k ne mu
tatto l!lanostl hled6 IYOiu vlaatntl. cesrád vracia, ako koby !il konrron tova l
nové v9sledkv s t9m čo už dosiah ol,
tu prfatupu k vyučovonef problematike.
uko keby v radostnom a bezprostredDokladom toho lo pozoruhodn6 Ul!abnom muzlclrovani h lltdal odd ych. Pri
tom sa, pravda. PO!ilu ono v teho tvorbA nlca hnrm6nle, 1 ktoreJ obsiahleho rukopisu le vereJnosti k d lsPOslcll strul!hromadia nové kva lltv. vedOce k sl61omu p reh lbovaniu Jeho osobného hudobnell l v ~ (a h Y podobe ul!ebnlího toxtu
ného Jazyka. PreJavuJe sa to predov!!elpre kon ~e rvat 6 rl lí. V t e Jto p r6cl uplatk9m v komornot tvorbe. kde v ll. stá·
ňuJe celk om nOY~ prl1tup k problomačlkovom kvartet e a v Dlverllmonte pre
tlke v ~u č by d lsolpUny, ktDr6 le ladnou
komorný sláčlkov9 orchester (obldvo
skladby z r. 1902 l začfna sa obdobie stá. z nalzékladne flfch vo v~chove hudobnlle výraznejšieho nachádzania osobného
ka. Oplíl(a staré schémv. vych6dzaJ6r.e
výrazu, podmieneného novým Pt'ls tupom
z l(eneré lbOiu a vletky harmonlck6 Javy
ku kom pozične! technike. POvodný zmyuvlíd1a y bkel a6vlalosti 1 melodickým
sel pre dokona lé vedenie melodlckel llnie a ha r monlckO čistotu čoraz vloc dopohybom. Tfm vyhorll dldektlcký ayspfňa záfu ba v nevšedných zvukových
t6m, bUzky mysleniu 1 cltenlu l laka-lnkombln6clách. d v Koncerte pre flaul trumllntallstu, ktorf odstr6nll 1 tetto
tu a orchester l 1964 l, v ktorom sa vradisclplfny často 6oavnlí abstrakciu. N()cia k s voJmu nástrotu a dokumentute
clten le pro flautový zvuk a techniku, vfm prfstupom Yfrnne ovplyvnil YletKomornom koncerte Pre klarinet a ork~ch svollch spolupracovnfkov oa bra·
chester l 1965 l a na Jm!l v Apokryfoc h
tlslankom Konzervat6rlu a pri s pel k YY•
pre k la vfr (19691 ustá lute sa Koi'lnkova
budovaniu ucelea6bo systému yful!by aa
technika v podobe zvukovo bohatol vorneJ Interva lovej kombinácie s vefk9m
teoretickom oddeleni tejto lkoly. Bolo
~ mysl om p re melodiku. Zárove ň v riaby Iba osolnt. keby sl lebo Ul!ebnlcu
lieni h udobne l formy dosahu te koncrznv
barm6nie povllmlo yydavatefsiYo a sprftvar. vzťahovo bohatý na menšlch ča·
>ov9ch ploch6ch, kontrastnt a expre- s tupnllo tu nretnosll .,. celom ro11thu
~lvny. To dokument u tťí napr. prekrásn e
so Yletk ~m bohlltYom tel l'rfkladoY •
l)dllenené a výrazovou šk6lou boható
hudoboef llterat6ry.
o lesňové ml n latťíry ,.Z Hrubfnovbo APII·
!eiAme mladtmu plifdeslatnlkovl Ml·
llčka " [1963) 1 anakreontské .,Plesne o
loslnovl KoflnkoYl, aby YO P'Diel aklavlne" (z r. 1973 ).
datefsket l pedal(o•lcket prAcl nestretli
Mimoriadne zau trmavo kapitolu v Ko.
fln kovet tvorbe pred stavuje teh o h udbl'l
n ot mladlshf ei4D .,. prfnle vledofch
ore dell a mlAd e~. Koi'rne k patrf k tým sterostf: te drukou, le v rokoch n'Oief
'l kladatef om, ktor l tejto oblasti venull
fudaket arelosll prinesie do pokladnice
mimoriadnu pozornosť a rozsah teJto (e·
ho tvorby te pozoruhodný a len ťa!ko slo't'eoskef hodobnef JcuJtby elte Yefl
náJde Jt práci tnýcb s kladaterov. obciobu. 11010ruhodntcla jllel.
LGRS}

SLOVENSKÁ
FILHARMÓNIA
9. a 10. I, 1!75
Prv~ tohtoročn~ koncert Slovenske! rtl h armónte vzbud zoval zvedavosť už pr! pohrade do pro,11ramu zau!lmavou dramaturgiou. Shakespea r e bol na tomto koncert e lnšplračn~m zdrotom troch skladate lov.
Prokofievo~a l. a 2. suita Romeo a Júlia te dobre
z náma, preto sa pozo rnosť pr! p r edveden! výberu z
o boch suH sústreďovala viac na Interpretáciu. Ladlsln
SlovAk dal Prokollevovmu dielu vyni k núť po teho fare bnej r ytmickej l výrazovej strán ke.
Oalšl dvaja skladatelia sa predstavllt so svaHmi sk la db ami premiérovo. Súčasn~ skladateJ Ja rmil Bur~ehauser
sa podujal upra vtf nedokončené Smetanovo dielo Mac·
beth a čarodejnice. Zdá sa, že úpravou pre klav!r a
orchester našiel Inštrumentálno vhodnu podobu dial a
a urobil záslužn~ čln. že dal možnosť pohfadu na Smetanovu tvorbu z teJto Jeho meneJ známej stránkv. le to
ohlnsť fantastlčna, drsnel d ramatičnosti. ktorá le zrel·
má vedra Macbetha a čarodetnlc al v teho pozdných
skladbél:h Cer tova stena. 2. sláčikové kvarteto a Praž·
ský karneval. Radoslav Kvapil naštu doval dielo vel mi
svedomlle a podal soofahllvý v~kon.
Premiérou bol l Dvotkoncer t pre husle, violu a orchester na námety drám W. Shakespeara od Jirlho Vátka. Autor venoval d ielo 30. výročiu oslobodenia. Shakespeare a teho ponor do hlbky fudských vzť a hov zaulfma skladatera už dlhšiu dobu a výsledkom bolo niekolka kompoz!clf. Poslednou z nich te p r áve premiérované skladba. V šiestich častiach stvárií u le a utor
varne výfavv zo Shakespearových drám. Tempovo l výrazovo kontrastne strieda fednotllvé časti, čim dáva
prirodzene každe! Jednej vynlkn út. Z diela pútali predav etkým pomalé ča~tl. neobyčaJne spevne, Inštrumentálne zau!lmavé, napr. v Adagiu (Pr!zrak otca z drá my
Hamlet) te krásne trlo husi!, violy a violončela. ku ktorému sa )>ostupne pridá sláčikový orchester a tvmoanv. Huslista Jlr í Tomá§ek, violista Hubert Stmáčck,
~lovensklí fi lharmónia
a Ladislav Slovák naštudovali
dielo vefnn precízne a mali velký podiel na jeho úspešnom prtlati.

16. a 17. l. 1975
Jedenásty abonentn~ koncert SF bol predovšetkým
v znamen! premiéry monodrámy Zuzanka Hraškovte od
)oze(a GreUka . Slovenská filharm6nia, Rystrlk Režucha a sopranistka Alžbeta Mrázová dali tlvot tomuto
novému nevseduému slovenskému dielu. Grcšák velmi
pôsobivým spôsobom zhudobnil llvtezdoslavovu baladu.
Dôs ledne vychádzal 1 z textu, on mu bol ústrednou nl·
tou rozv!janta hudobného toku. Po vypočut! sme mali
do tem. že ani Jedna nota, ani tednn nástro! neboli
zbytočné, že hudobno-výrazové prostl'ledky boli velmi
lapidárne využité, ate dokonale podporili účinnost dramatického deJa a priam nás vťahovali do atmosféry
a nútili plne prež!vnf cell! d1·ámu. Ucelenosť diela nástotčlvo vnucuJe myšlienku, žo skladatcr mal Jedinečn~

nápad, ktor~ vytryskol v ľíom odrazu a už úplne hotové diel o dal na paptcr. Interpreti plným zaangažovanim sa pre skladbu značným podielom prispeli k teho
nad!ieném u p r ijatiu u obecenstva. Košická sopranistka
Alžbeta M'rázová sa uki!znta mimoriadne schopná v~ra
zovef nuansovanosll a tým dôsledne! diferenciácie tedn otllvých postáv. V9hrady- máme k nie vždy zrozuml·
taJne dek lamovanému textu, na ktorom bolo skutočnP
výra zové ť a žis k o skladby.
Oalšla čas ť koncertu bola venovaná skladatefom ro·
mantlzmu a novoromantlzmu. V predohra Preclózo
c. M. Webera a v L!Kztovej symfonickeJ básni Les préludes sa pozornosť sústredila hlavne na dlrl.l(enta. Nuprlek teho ve fm l preciznet práci s orchestrom. vvorocovantu detailov, snahe o bohatú zvukovil a výrnzovú
paletu. dovolťme sl tvrdlt, že t!to autori. čl vôbec hnd obn~ odkaz 19. storol!ia, nie s(J pr lllš vyhovujúce Re- '
žu ch ovmu umelec kému POf\lmanlu. V Grio~eovom Koncer te pr e k lavlr a o r c hester a mol, op. 16 sa dirigent
prtspôsobovll l a vychád zA l v ústt·ety sólistke Kláre Havltkovej. jet Inter pre táci a bola poznačená akoby nedostatkom fyzickýc h sil a až na niektoré vyslovene pekné
Jyr!Cké paJ'lie [napr. pomalý diel pOsledneJ časti] OSlOJa dielu v mnoh o m dlžná.
VIERA ZITN.\

vefký orchester. ktoré sa uskutočnilo pod taktovkou
rakúskeho dirigenta Carla Mellesa. Prt organtzovonl
tónového materiálu použlva Ltgeti originálnu koncepclu, ktorú by sme mohli charakterizovať pripadne a t
ako neo tmpreslontzm us. So zvukom zaobchádza pri hladan! paralel s v9tvarným umenlm quast na s pô ob akva r elovej techniky. Snaž! sa (a plne sa mu to a l da r!]
vyvolávať at mlmohudobné, naJm!! vizuálne asociácie .
Pravda, takýto postup organizovania hudobného prúdu
vyžadvle od dirigenta ot h r áčov na na jvýš c itlivé narábanie s dynamickým parametrom. Dynamic ké odtien ky
musia vychádzať prakticky z nulovéhó bodu, aby sa
po vvnoren! z ticha po zaznenf rozplynuli opl!ť do ne·
známlt. Napriek sympatickej snahe orch estra SF a dl·
J'lgenta so však tento autorov zámer nepodarilo reallzovat bezo zvvillw, ale a 1 lak nemožno upr!ef tomuto
systému tvarovania hudobného prúdu lntenz!vny a s u•
gest!vnv úl:lnok.
Ani nie 20-rol!nf
slovensk~
huslls·
ta Jlnd rlch
Pa?:dera r na snfmke l
d~ta l
v histórll
slovenského
In•

23. a 24. I. 1975

omonta poctu do·
slova otedtneiO pr!Jcžttost
uvte~ t
v rámci rtt harmo·
ntckých koncP.rtov
s našim prvý m 'B·
lesom sólov~ part
Mozartovho
Koncertu pre husle a
orchcstf!r A dur (Kochal 219ľ. Z do tmu, ktorý svojim
vynikaJúcim výkonom zanechal, môžeme s určitos ť ou
konštatovať plnú oprlivnenost tnkello vofby. Pazdcrll
očaril Istotou vo veden! sláčika, vynikajúcou intonáciou. prekvapil výrazom vyrovnaného, zrelého človeka .
S Pt'lhlladnut!m na teho vek musfme obdtvovat natmä
tas, radost z tvorivého muzlclrovanla, ktorá p r i všetke j
IH'Iam pr!kladnet dlsclpllne sprevtrdzata celý teho v~
kon. Pokia! by sme mu chceli niečo vyčitať, tak nepatrné lntonačné kazy v sólových kadenciách na
záver druheJ. čiastočne však at treteJ časti. Finále doslova očarilo vofbóu Ideálneho tempa, z ktorého vyžal'OVala fahkost. žt\rost a pohoda, ate al žlv9. vrúcny
temperament Azda sólové medzihry vo finále mohli
ešte logickeJšie zapadat do nástupov hlavne! myšltcnky.
Na koncet•le Carla Mellesa sa predstavil al cfalšf vynikajúci hudobnlk - mladý maďarský violista tászl6
Blírsony, ktorý predniesol náročný part Be•·llozovho Harolda v Taliansku, op. 16. Je Interpretom, u ktorého :e
Amoclálne stvárnenie zu súčasného suve1·énneho vyr ovnania sa s technickými úskaliami partu nevyhnutnou
podmienkou. Me tlesovo podanie Berlioza nlosto znaky
dôverného kontaktu s romantlck9m !llýlom. s toho miestami sice pre bu tne lou. no v pJ·! pu de tohto skladatera
nanaJvýš originálnou hudobnou rantáztou. Azda vo vzru·
šenetšfch miestach mohol dirigent v!lčsmt zohradnlt zamatov~ a manet prterazný zvuk sólovej vlolv. I náč
mal však Harold vzlet s tdyllckou a spevnou lyrikou,
s optlmtsllckou bujarosťou l dramatickou hutnosťou.
V súvislosti s Bársonyom treba s uznan!m konštatovat, že to bolo tedno z naltlspešnfch (ak vôbec nie najIPpšic l stváJ•nenl llarotdovh o partu v 25 ročných dejinách SF.
V. CIZIK

terpretačn é ho

Pre n áhle och orenie Z deňka Košlera prevzal dlrl.l(ovnnie telto dvo!lce podujal! SF s dodržaním pôvodne nnplánovaného progr11mu dr. Ľudovlt Rajter.
)anáčkova orchestrálna balada Sumarovo dlti! v Rajlrovom pod an! ( ho:lnotfme koncert piatkový l dostala
at:d a a2 pr!l!š te d notné lvrické zafarbenie a kultivovanosť. Orchester hral pomer ne presne, ušfacht ll o. no
tnl<éto zámerné podčlarkovávanle vtac-menel tedtnel náJadovet hladiny za súčasné h o zmlerllovanla vzrušenejsteh a vyhroloných úsekov )anlit'kovmu slohu vormt nezodpoveda li. Muzikálny a al technicky zdatn~ bol v.ýkon koncertného ma !stra Vojt echa Gabriela v husfcwom
sólo.
Svetoznáma polská sopranistka Starania Woytowiczová ktorú sme v Bratislave naposledy počul! v r. 1972
no' BIIS, bola pozvaná l< nelahkel úlohe - predniesť
sólový part RaveJovho plesňového cyklu Seherezéda
s o r chestr álnym sprievodom. I ked azda tel podanie napok ladáme za Ideálne [tel prvým handicapom bola sku·
točnost. že plesne určil autor nižšiemu hlasu). nemo:!.no tel uprieť Jedinečnú kultúru. vzácnu vyrovnanosť registrov, bohatú diferencovanosť a krásne zafarbenie
hlasu. Woytowlczová stála vysoko nad technickou problematikou svoJho partu, ale žiar, súčasne o 1 dosť mt mo
v9raznel!iteho vý razového stvárnen ia obsahu uvádzaného v texte
Rajterova koncepcia VI. symfónie F dur op. 68 "Pastorálnet" od L. van Beethovena niesla sa v znamen!
pokojnet, spevnej a tasnet vyrovnanosti, znamenite zodpoveda lú cel nálade napr. l. časti. Tretia časf by však
bola zniesla este živšie a dynamicky vyhrotenejšie chápanie. Ináč technická úrovc11 naštudovania svedčila
(l v sólach alebo v súhrne] o vysokom štandarde ná!.·
ho telesa.
30. a 31. I. 1975
)edn9m z najpozoruhodnetšlch dramaturgických prinosov teJto koncertneJ sezóny v Bratislave bolo uvedenie lodného z vrcholných výsledkov snaženi súčasneJ
tvorby Ligetiho skladbv Lontano [Z dlafky] pr e

Koncert SKO

GENNADIJ ROZDESTVENSKIJ
sudzovaf len ood fa toho. čo
som sám di!·i,swvat. Uviedol ov
som orr.dovšetk~m dve sklad
by: l. svmJóntu Alft•eda Snlll<P.ho a svmfóntu na oamtdtku
LBI'IllOiltOVIt Od Nikol<lja ~Jclel·
ni kova.
Ste aj lléfdlrl.l(enl nm mos·
kovskej Knm ornej o1.1e r v. Mni e te näm !!osi o ne l poved a l ?

Patrr dnes medzi svetom
uznávaných majstrov taktovky.
Je iéfd irlgen tom verkého symfonického orchestra viíezväzového rozhlasu a televfzle v
Jl.foskve a prednedávnom prijat
1 ponuku na pravidelné hosťo 
vanie v Stok~olmskej filharmónii. Pri pr!ldllosli jeho
poslednej návitevy v Ceskoslovensku usporia dala s n!m Ceskti filharmónia tla čovú besedu ,
z ktorej vyberá me:
Co by ste nám povedali o valej spolupráci so Stukholm·
sko u fil harmóniou ?
Práca v Stokholme ml zabaá tba určitú čast roka, mávam tak 10-15 koncertov roč
ne, ale al tak te to pre mila
dosť
velké
zaneprázdnenie.
Úväzok som sl nebral so žladnvml zvláštnymi ~ramaturglc
k~mt zámermi, a predsa som
mal možnost oredvtesť ntekofko zauHmav~ch veci: napl'lkl a d
Pl'Okofievov balet Rome o a Jú·

l

lia v koncertneJ montáži so
Shakespearovou drá mou. HPJ cl
sa pohybovali, samozre jme. v
kostýmoch. Zdalo sa mt. že v9sledok bol Očln n elšl ako or!
balete.
Ako posu d zujete kvadro(on·
nú techniku pri nahrávan! ~era 
moplatnf?
Nemám k net dôveru. Zdá sa
ml, že le pr!Jiš vypočftllná na
vonkalš! efekt a podľa toho
te vhodná Iba pre nahrávan ie
určitých
diel. S Wa gnerom
možno azda touto technikou
ei;te ntečo prtlatefné u r o blt.
ale nevie m sl predst av iť Bachove skladby, pr i kt or ~ch bv
som počul každú nástr otovC!
~kuplnu odlnaklaf.
Ktori! diela zo sovietskej
tvorby posledn ých rokov p okladlite za najpozor ubodnellie?
Túto otázku musfm trocha
pr eformulova t, lebo mOZem oo-

Je to oomerne mladý súhor.
S ust rP.ďule sa naim!! na prr.d·
vádzAniP starých ru~kých opier
Uvlodll sme napriklad operu
Sokol od Bortilano,kého. Pašktevlčovho Lakomca.
"'evvhýbume sa v~nk ani opn rám súčasných ~kladutcfov . V septembri minulého roku som dirigoval
premiéru Sostakovičovel
opery Nos, ktorú sme potom
nahrali na platne. V repertoári máme tiež novtl Sčedrlnovu
operu Nielen láska. Súbl)r
s a skladá z 25 spevákov a JJ!!tnásťčlenného orches tra. ktorý
pre moderné d tela pochoptterne rozširujeme. Hráme v sále,
ktorá má 200 mle$l a pretože
te o nasa predstavenia ve1ký
záuJem u publika, te vždy pln:\.
Márne asi 15 predstaven! me·
sačne, a to nielen v Moskve.
ale al v ďa!Sicll mestách Sovietskeho zväzu. V zahranič!
Komorná opera ešte nebola.
Vale umelecké plá ny
to roku?

Y

tom-

Po návrate z Prahy budem

mat v Moskve tl.'ochu vofna,
ktoré využiJem na odpočinok.
le bo ma opat čaká nepretržitá
séria koncertov v Berline, v
Stokholme, v IIP.lslnkách. v
Amsterdame a v USA.

-mil-

Oat§f kon ce r t Stétoehn komorného orchestra uskutoi!oil Sl
23. januára v 2illnskom Dome ume nia pod taktovkou jebo
kérdirl,l(ento Edua rda Fischerp ,
Skôr, než by s me pristúpili k z hodnoteniu tohto podujatia,
treba si povlimn ú ť n ie ktoré momenty, ktoré spoluvylvlirajli
o rlldpok ladv pre úspes né vvweoie. V prvom rade te to obec enstvo - naprie k lomu . že bolo skúilkov6 obdobie, bola kon
ce rt ná sie il plná a dominovalo v net (podobne ako v Bratis lave ] na jmli mladš ie, ve rm i vnfmavé 1 nad!lené publikum.
Ua le j tre ba vyzdvihnúl dramatur,l(h:kú stavbu podujatia. v ktnre j fi~urovali dve di e la z tvorby autorov XX. storočia (pravda. také. kturé nutne museli u publika zabrať] . a pritom sa
neopomfnal ani v~ chovn~ zrete r u hráčov [Mozart]. Ai E. Fischer je typom muzikanta iskrivého tem pe ramentu. hlbokého
c itu, vžd y tvorivého a nadšené ho ; navyše tieto vlastnosti dokáže (Jspellne pre ná!lat i na zve rených hrá č ov a t~m ich pudnocovať k sústrede n é mu a zapá le nému v~konn . Celkov~ dotem,
kto rým teho vystúpe nie zapôsobilo, bol sku to čne ten najlep ~f.
Zo spolupráce dirige nta a hráčov na pódiu priam vyžarovala
obapo lná dôvera a snaha po maximálnom vypätf sfl. A to sú
tie najlepšie devfzy na akých možno pri budovan! oo•ého
telesa s nlzkym veko.v~m prie merom hrál!ov - s tav ať.
l pr!soe zásady, dósledne uplatňované pri výbere hráčo11 na
konku rzoch priniesli svoje ovocie. Na začlnajúcl orchesiP.r
je te ch nická pohotovosť , muzika lita jeho !!Jenov vskutku Je·
dinel!ná. V orchestri je rad hrličov , ktor~ch sóla mati vy nikaiúcu úroveň .
úvodná Symfónia i!. 40. IC mol l Kiichet 550 l od W. A. Mo~
zarta niesla pačaf sústredeného tvorivého zanieten ia, úpornej
a zväl!!la ťíspechom korunova nej snahy po jed notne! súhre a
po ohybneJ plastike fráz . Po stránke inlonal!nej dosiahol
orchester 11 ~ naozai ve ra, l keď pochopltefne v oblasti homogénnosti zvuku sú zatiar rezervy f najmä záver 2, časti) .
Fischerovo podanie inklinovalo k podčlarkovlivaniu prirodzenej s pevn osti" pre,l(nantnosll a priezrailnostl. ale al hutnej
dramatičnosti a zvukovej sýtosti [ráz ny Menuet] .
Sym fonická rozprá vka Peter a vlk od S. Prokofieva so svuflmi poč e tn~mi sólami pri cbaraklPrizácii jednotlivých posrá v
a situácií bola prfle ! ttosťou demoniitrovať technické a u me·
lecké kvality je dnotlivých hrál!ov ale l celého súboru. Bezprostredné. hudobne plnokrvné a technicky zdatne zvllidnnUi
partv odzneli na vyložene exportneJ úrovni.
Podobne môžeme charak t erizova ť i dverečné čis t o prn·
gramu - Rumunské tance Bélu Bartóka, v ktorých 11a duslalo
sólistickej exhlbfcie členovi SKO - huslistovi Ernesto•! Patk61ovl. Mladý huslista naile! tu pre svoj typ nmeleekého
nature lu skladbu priam u!litú ,.na telo" a plne v net vytažil
svoju technickú pripravenost a temperament. Zaslúžene sl
vydobyl svojou hrou u obecenstva vefké ovácie. za ktor6 ••
odmenil čiast oč nou reprfzou závern cyklu. S uznanlm sa treba vyslov if aj o úrovni orchestrálneho parln a o slrhniťícom
celkovom p oda n•. ktorého burcujúci s pád nenariiali n ljak6
technické kazy.
YLADlMlR ClZIK

la dopoludliallom koncerte dlla
• · faau6ra t. r . " Koncertnej aleaJ
C•koslonnského
rozhlasu
"..,IHII hostia z MCR Tibor Biutrlcakl - husle a Albert SebesIY•• - klarir bratlslankému obecaastwu skladby pre husle a klaYir 011 Franza Liuta. Na progra•• bola - ako Jediné cyklické
llka.dlla lhorl!aslo'Wé SonAta
,... llnla a klnlr z roko 18321135 "Ouow. cfalal jednoi!asCowé
llkladby
La
lugubre xondola
(1112) , Trata ciJ~énl (Pararréza
1 roku 1H4), EléRia (ll (1874) ,
KJ. .Ia (ll)
(1877), Epithalam
(tm), Romance oublié (1880), JMiyOIIoe pre Yiolu a na dur Vel'k6 koncerlanlné duo pre
husle a klnlr (1835) .
Llut ako skladater komorných
Uaroy la nám (ako l myslfm nelote! u rei nosti) takmer vôbec ne••A•y. Treba Ylak konl latowat, le
Llutowa
skladatefskA o.obnosť
stoU wilbec • akomsi pod•otnom
nal.,, lebo oslňu16ce nello Llsztnet dráhy ako Yirtu6za a skladatara brllanlnfch skladieb pre

klnlr, zabraňuJe tasto yJdieC Liuta • cfaleko llrlfch a podstatnei·
i ach shlslostiach. Casio zabúdame na to. te Llszt bol yJastnc
prolaRonistom Y nodlorskel dvoJici Waaner Llszt. Mnohé Impulzy totll, ktoré poxnéme ul len
v podobe skladobatch a harmonických novélt z Wagnero•el pale·
ty, r.ochédui6 často prA•e od
Uszta. Napriek népadnostl a u tro.ertnostl Wagnero•et otObnosti
a tvorby, ostal Wagnerov odkaz
akoby do seba uzavrett a dovf ilent Jen v tedlneč nosll jeho diela.
Lisztou podnety u llrlli oyefa
nenépadnellie, ale o to nezadrl aternetlie. Jasne to •hUet na
tvorbe rrancúukych skladalefo• 1
konca dniilnésteho storoi!ia. na
dielach O'Jndyho, Fauréa, SalntSaenaa a Jasne sa odarkadfuje
Llszto• Yplyy na horbe Cézara
Francka a napokon na dielach
Maurlcea Rania. Prhom molno
preto • Llszto•l •ldlet skladatera ,
klort pololll základy hudobného
Impresionizmu.
Koncert 1 LlaztOYých husfoyých

skladieb dokumentoul perapek
tl•nost teho umelecktch idei. l
kecf teho tvorba pre buste a klavfr atoU člasloi!ne na zAkladoch
Llaztovi vlastného brilantného ltýlu, prelfnal6 sa • aleb vlrtu6zne
zámery 1 úplne novými harmonickými skladobnými a výrazovým i
prostriedkami vélbec. To te azda
prfi!lna, prečo nb zaujali predowletkým lebo skladby 1 neakorlieho tYorivého obdobia, med.tl
rokmi 1872- 1882, l •tedy, keď
niektoré z nich vyrblll 10 skorllfcb néi!rtov.
Novoprepracované
starile skladby bfnl6 obohatené,
l!i • podobe prldaného epil6gn
alebo inak, novými daahmi.

EUGEN SUCHO~:
Poéme mac:abre
Ad astra
KontempJAcie
OPUS Stereo 1111 0301

Vofbu pro11ramu. ako i starostll•t •fber a prfpravn skladieb,
z ktorých viil!llnu ai mu1cli in
terpretl 1lakaf 1 rukopisných zhht·
rok, nakofko nie s6 zahrnuté an i
Yo yydanf celotlvotnébo diela au
Iore, moloo prlvflat' ako podnetni Ideu a ako lťastné obohatenie
dramaturgie komorn~ c h koncer)ÁN ALBRECHT
loY,
~

Prehliadka organistov - sumarne
V priebehu každe! prehliadky sa
\' vkrvštallzuru o~obltné kritéri á,
odhsné napr. od hodnotenia recitálového výkonu. V danom prlpade to vyplýva nielen zo širokého
zéb&ru (prezentovalo sa 13 organistov), ale al z faktu, že spoluusporiadaterom or·ehlladkv bola
popri
Konzervutóriu
umelecká
agentOra Slovkoncert. Pri hodnoteni teda netde a z praktických prlčln ani l sf nemOže - o
podr obnú charakteristik u Interpretácie
jednotlivých
skladieb.
Prehliadka poskytu le over a cennrlšlu možnost: umožilule utvor!t
sl obraz o tom. s čim môže nase interpretačné umenie oočltaf v
nolllllžšlch rokoch. čl a aké šance máme zasiahnuť vyznamnel ou
mierou do rozvojo medzinárodnéh o koncertnéh o !ivotu v danom prlpade v odbore or)lanovéhu umenia.
Treba predovsetkym orl pomP.nill, že organisti na rozd iel
napr. od klaviristov alebo huslistov - sl začlnatu osvotova( zákl ady svotho.. odboa·u až na konzorvatórlu, wk'o pr·vó ročnfky ud
trkad.lu!Ca vll č!ílnou Iba to. ako sa
vvporaduva!Cr s technikou nástrola. aký te Ich zmvsel pre vvrovnané tempá a pregnontný rytmus.
pre elstotu hry. V tomto smero
výkony odrážoiCa skOr ťaroven peda&o&lckel práce o te vefmi prtJemné konštatoval, že priprava
:!lakov le z tohto hfadlska na br·amluvskom 1 na kosickom konzP.rVIItórru vefm l dobrá. 8 tetto prehliadke to dokázali mladé ooslurháčky
košického konzervatóri a
Anna Dindel ové 8 Mária Maren
l!Ako•6. Vo vv~s lch ročn fkoc h sn
uZ vvhra r'JU ie osobnost žia ko. znťa:tkáva cle skuSky v podobe naročných skladieb orove ruiCa toho
p:.vchickú
odolno f,
schopno.,c
ntelon riadne .. odohrofw sk ladbu,
al e narábať s tednotllvýmt detailami, vvuliVaJUC možnosti dramatirkvch efektov, lvrtckých lemnostl. pružných. ciefavodomých te•npových zmien a ORORic kých nuan.
ct. Podfa toho. ako sa ten-ktorý
no ~luchái! vvrovná s týmto komplexom požiadavtoJ.., so rozhodute o ú če l nosti iPho ďolillcho š ilidia na VSM U. V torto kate~Orli
sme počulr MAriu Kn,~tlerori, Editu Sallaiovú . Máriu Mihályovlí a
Alenu Micballdesovú z bratislavského a Evu Magdovú z košické·
ho konzervatória. Pri celkove vysokom ~tandardo prehliadka lednoznai!no neukázula, ze všetky poztllva sa sustrcďu lu v led net alebo druhe! posl uc há čka. Napr. nolvv~slm kladom u leduot le vvrov-

naný výkon ber; osobrtn9ch etektov, u dnrhel ser iózny prfstup, no
nšte poznačený štude ntsk ou .. trémou". u tretot str hutúci elán, no
občas s prvkami riskantne( hry,
:-.ia základe pomerne krátkeho
pro~ramu a ori nedostatočne! Informovanosti o illrko repertoár u,
teda ce lkovo! umelecko! kanacttv
adeptiek umonaa, taiko lednoznal:ne predPOvedať šance. Oalš•a
prehliadka o rok nám v tom to
smere Iste prezredf viac.
Osobatnu kapitolu v ránwl prqhl!adky - l V naiiom OI'RHnovom
umeni tvoria ..sllll'šl" aiP.bo
mladi absolvenli VSMU.
resp.
AMU. V telto kategórii !.a proznntovoll Milan Hrlc. Eva KamrlovA
(o Ich koncerte vyshr v 117. o~o 
bi tná r ecenzia). Ren6ta Sadloňn
vé a R6bert Gréc. Num le~to bežného .,okomontovanta" výk onov qfl
at tu žiodo predovšetkým za chvttf
tadro problematiky. Ak vvchádzame na tednol strane zo stlnet mndztnárodnoi konkurencie a n11 dru.
hol !.ta·one z celkom oiPdlnolvr.h
možnosti VY!>Iupenla noslch o r,~tn 
ntstov uhsolven tov, nutn e nnlkll jll
ollavy, čl sa Ich činnos ( vo vlastnom odiJor·e ncoresúva z oblo:;tl
profestonálnat do olllastl urfl c>.ttostnóho umeleckóho pôsohenta.
Clle prakticky: plná priprava. iba
uk Sil črtá konkrétna mužno s ť vystúpeni a, z toho vyplývo !Cr co pumulé rozsi t·ovnnlo repertoúru 11
na ImU tn ,ké zbavovanie so sr>ri nvodných tovov. ktoré chaa·u ktoa·rmimorl.tdnoo,f
t u lú oledlnolost.
koncertného vystúpenia f novvspytuternosf reak ci! nervovet ~usta
vv, ťa žkos ti s okomžltym pr·l!.posobovon!m sa na nový nll slroj
uttf. t. Uvedených umelcov dobru
pozná me z Ich doteralšef čln nosu,
v!lčšina z nich absolvovala ol koncerty v Zllhrllnlčl a at na tera l nl
prehliad ke potvrdili svo! dobrý
standard . !\Jo práve spomínané
okolnosti vzbudzuJú obavy, čl sa
.,poloprofostonálny štatút" vlll:šinv naši ch orRnnlstov nestane takým brzd iacim čin il efom plného
dvnamlckého rozvoJa. že do modtinárodného koncertného života
prentknu Iba vofmi oneskorene.
velmi otedinele nlebo vObec nie.
V skratke aspofí tatko: U Gráca
dominovalo vyrovnanosť výkonov
fnl v porovnonf s pred chádzetllcou prehliadkou l. u Hrica treba
vyzdvlhntaC nároč nosť vo v9bere interpretačne Citlivých skladieb. u
Kamriovet Jet temperament uplathutuct sa vo virtuóznych sk ladbách. u Sadloaíovel svmpatlckQ
orientáciu výlu č ne ne súčasnú
hudbu (včllene bralislavsket pre-

mtéry lyricky Jadene t skladbv sovie tskeh o autora A. 1. Ko Iného 1.
Z hradiska ,,plného trén ingového zafažentaw [l!lrmlnologlcká uaralela medzi športovou a umeleckou reprezentá ciou nie lo ao! trochu násilná 1 sa skutočne profo·
stoná l na priprava a prlstup tavf
u pos lu cháčov VSMU. Skutučnol>t.
že mOžu celú svotu pozornosť venovu! vlastnému umeleckému odboru. sa odzrkodfu to na výkonoch
i na Intenzite št(Jdiu repertoáru.
~a závero~nom koncerte preh11Adkv vvstírt>lli trt poslucháčky, kloré su telila dobrrf umelecke! oo
ve!>! l. Anna Zlí ri kovA f ll. ročn l k l
znov u ukázala. že v nei vvrnsttl
lllnokrvná umeikVIlll. l k eď ftro
chu azda vlastnou vlnou) musl'loJ nu tednorn m iesto okusl t hor
k o-;t tých .,uevvsrwtotcrn~rh" nr>rvov~ch reakcii. Zlatica Suchánku·
vá f lll. roi·ufkl io vvsuko muz!·
"ú lnn uaiiPI"yila, lto> ln kllnu Juca
k vrrtuOznet mturprl'tá clr skf.l
ctwb. V porovnani s nHnulou rtrr
hl tudkou podalo o rtločo m.ttnP I'-o•
vv kon. tcl!tlo !.H. ze novi\ dil'l u c~lt•
lolliiiHi u pnrľt: k tne .. tlolinhnu t(•"
Vsetky PO<:Jtfva všok rno2no url
sLadi ť Katufne Lelovll!owel. ktor't
ot do u ko IP.<IInu to všP! k\·• 11
l •Č astnlkov prehllodkv odvlpdl,l
po ko}dct st r·ánkc p r Pwmlčlv9 v9
kon. Slidlac podftt ,_ ,, rnu rnen ttil·
no! výkonnosti a prukuckv tloko·
llrlly ch psych ických dhiJOZICif bv
c;me tu mohli bez obáv zurodl( na
tahrunti.nu r epr ezentáciu al na
natnllroent!lšle nodulalin. Ml 1dA
runolkyila v tomto ~š ko l s k o m roku
UIJ!>OI VUIO a nutlsko SO ot~l!
ka : čo ďa lo l? A 1 ona su nostu11
ne zurndf do stAvu .. noloprorosln
nálnvchw. prfležilostno účt nku ir'r
car.h umelcov? A dalsln páfči vti
otázka: ak sa rua lednct strane
!. ťa žuteme na ot:eostá vanle nášho
lnterpretaeného umenia
l poJ..irr f
Ide o prlllv mimoriadnych talen.
tov ai v l n9ch odboroch l. č l má
me vObec zabezpečPnO lnšlltuclo
nálnu bázu. aby sme "podržali"
na vvso kot prores lonálnel Carovn
f sustovná umelecká práca ll mi
mortadne ta lentových absolventov
alebo sa musfme ai naďale! zmie
riť s Ich postupným strácanfm. s
ty m, že umelecká pr áca sa prA
ni ch stane .,vedfatSou činnosťou".
predovSetkým si totiž musia zorá
baf na ži voby tie - v orchestroch.
na školách. na málo náročný c h
pod u jatiach a pod.
Táto dnes azd a nafnaliehavfllšta otázka rozvota nášho Interpreta č ného uroenla si však žiada osobllnCa Calohu.
LADISLAV DOSA

u ž 19. má la 1945 znovu obnovil svoJu

jubileum FOK
Trvalou sCačastou pra1ského koncertného trvota le orchester FOK, ktor9
:~s lav!' 1e !.tvrtu desiatku svo tel exlstonc:e. Spoč:;r tku ho tvorila skupina neZIImestnaných hudobných umelcov. ktorl pod vedenlm svo lho zaklodatela Rudotra Pekérka Interpretovali s kladb~
narrozllčnotšieho charal<teru; v tom ča ·
'e tieZ vznikol názov orchestre FOK.
ktorý plne vvstlhute leho rOznorodé zomeranie: film. opere, koncert. Mimo toho hrul orchester pravidelne l v rozhlase a nahrával na gramofónové platne. Spolu s Rudol fom Pekárkom pravidelne pOsobll v orchestri oko dlrl~ent
dr. VAcln Smet6i!ek, ktorý so v r . 1942
stal teho umelock~m šéfom. Cez vo jnu
bol orchestP.r adml ntst ratfvne včten env
do zvllzku rw rnPrkef operety v PrahP. v
roku !944 bol celkom ro;r;gusten 9. Ale

čin nost.

V tanuárl 1952 sa sta l oN:hester FOK
kultúrnych zariadeni mesta
Prahy o odvtedy má oficiál ny názov
Symfonický orchester hlavného mestu
Prahy FOK. Spolu s dr. Smetáčkom pOsoblll tu v rokoch 1956- 1963 Václav
Neumann o Jlndi'lch Rohao. V rok u 1972
od išiel z funkcie umeleckého vedCaceho
dr. V4clov S metáč ek. po ňom toto miesto zaujal šéfdlriRent Sl ovenskej t llharmónlo Ladlalu Slodk.
sCačasfou

Symfonlckt orchester hlavného mesta
Prahy FOK m á na svatom konte nesoočft aterné množstvo koncertov doma l v
z ahranič!. Za 40 rokov svotet exl ~ tenc te
bol no 41 umeleck9ch záJazdoch skoro
v celom svete. Vefml Qspešne reprezentoval naše hudobné umenie v ZSSR,
dvakrát v USA, nlokotkokrát v An,~tllc
ku. v Taliansku, v Span lel sku, Svédsku.
Rakusku a v mn oh9ch cfoišfch šllltorh.
v, l:ll'axl sa dobre u Jala sDolupraca me-

,

-
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K !>kutočnoslí prl tupute
uchol'\ eko hudobnlk v1dy m u Ide o hladonio poraadku, .. usporiadanosti ..
kompotlcle. Vychádza zo zárodočných buniek. k toré
mafiÍ komplexn9 charakter : le v nich zakódované celé
ďalšie rozvftanle a a( vďaka tomu le výsledný tvar
nesm ierne sCad r žn9 a lednollatv. To te to stá le. čo or·
ganlcky prechádza a vl uč u le sa do každého nového
S uchoňovho diela: medzi teho skladbami počuJeme a cltime zretefn(a kontinuitu a pri Ich skúmani nátdeme
rozmanité vlizby, prfbuznosll. citáty.
Poéme macobre, Ad astra a Kon templácia potrla k
sebe nielen ako návllzné ohnlvká vývotovet refaze. ale
al ako pl ody s poločného duchovného podhubia. I de
v nich 0 fllozoflckťl r efl exiu nad r ozhodutr1clml otázkllml bytia. spála Ich tak nástotčlvé spytovanie sa na
č loveka a svel. v ktorom llrebýva. že podstata tých
problémov asi presabute moZnosti hudby. Možno at
oreto le skladatefova hudobná transrormácla poznačená
nielen múd r ostou zamyslenia. ale at ooznonla to
svo te liché r ozlfm an to nám predosliera v podobe 1omrtých, v9sostne hudobných prostriedkov: Ile mu musia
stačiť no to. aby vypovedal. Lebo chce vyfožl ť čistý
substrá t. nezakalený prllišn9m krikom, čfr u pravdu vysl ovuJe potichu. oriohfadne. komorne. Ale o to u člnncl ·
š te.
I nterpreti Suchoi'lových skladieb stola nred ne fahkou Calobou už preto, io dOkladne vypracováva at ~vol e
.,dynamické )lesto". nič noponP.Chávofllc na náho~ n čt
svo ivOlu rep rodukčnOho um ~'' 1 Zdanlivo ho t~m obmedzuJe. nedáva mu dosť prlestor·u J)r o vlastný, od tvorc u a Iných odllšn~ p a·fstup - akoby nl v tom smerovu! k norme a systému. Iba zdanlivo. Pre tvortvO Inter·
pretá clu ponCaka dosf možno~tl. čas to až pr ekvaputu·
crch. ( oposledy to dokáza l M. Lap š an~ký v Male! suito s possocagllou - takpovediac obJavil nový svet. ocl·
tol Sil nlekdo Inde. ako !>1110 boli zvvknull a mali znfi·
xované. ) Tio su však, zdá sa. ukryté Až za typicky
suchoiaov!.kou nástrorovou l.lvllzáctou. al za ovládnutlm u r čen~c h teqanlckvch a v9razových prvkov Totl2,
hloJvný problém nie te v tom. by( ~týlovo suchoi'lovsk~m .
ale svofsk~m - a teda podmienkou nie Je lpn pr ibližnnie sa k skladaterovmu mysleni u, alo hlavno a natmll
sc hopn ost Individuálno tvorivo vstúpi( medzi IJOrlltúru
a tel znejúcu podobu. A z toh to aspoktu oa·tnlesli v!.otcl
Interpreti no olatnl svo i vklad k Suchonuvmu Stvlu
Pcx\me macabre le v rovine mterpro t ačnef problémom
civoch protikladnych výr azových POl Oh, ich straedunru
11 návratov. Primárne neide o to. ako Ich od seba od11~11. nic práve ako ich spo!lf. dut do suvl:.u. uhádn u ť
mieru vo vytvoreni architektoniky CE.llku. ktorá nlo te
tutožna s rormovou stavbo u. P. Messlereur te presvedtiv9 v medllallvnef, ale na tm!l v motorickel polohe
skl cadbv. kde naplllle nevytvára ani tuk lednotno~n~m a
t:radácloml k vrcholom. ako nkýmst nr>r·vóznvm chvatom. c.,tru!.ldolným chvenfm. N.ttrenrwrsim znakom nahrirvkv It> vi,a k dokonolá &uhra husli stu s klavlt•astkou
1. Ko1.derkovou .
V J\d a ~tru chápe S. Macudainská svo r p..rrt vtac dkO
oporu pre speváčku a rba med zihry su zvukovo olr1ilio.
V porovnaot • Pofma le zvu k k lavfl•a matne1sf, spev
rc od neho vzdrelonf v Inom akustickom prost rcdf.
'\u tskôr te to dôsledok plAybacku ~~~ ~vukovet réžie; zárove ll to snfmke prldlívn ur čitú orlzročnost, snlvos(. čo
re spolu s lemnou lvri čnos ťou churokteristlcké pr e PO•
•ru trc M. Haj6asyo,•et. )ot meditá ciu k zemi prlpCalaného
clovuk.r s hvlezdnvro olllorom. ktorý sa mu otvára. tal!
v seiJP. nehu l nostal,~:ru. obavu l lásku ; let lasn~ sor·
rá n znlo krehko. kultivovane, všetky náladové odtienkv
l c< padaill do celku. Oproti dra matickému, váSnlveislfl·
n.u pot),atru O. Tl ku l over na starsol platni tu mladá spevá~ka r>o~ra vlla mUk!llu. lvrickei!Hu Interpr etáciu. IlP·
dmá výh rada - Istú ..nopr l r odzenosC" v presnosti: má m
na rn~·sli uzkostlivé dodržiavanie a·vtmlckých hodnot
zciprsu v záveroch f ráz, narCa alfrco uvornenosf llnle. l
E. Krisllno\'A a K. Havlfková venovali Kontemplá cii'Pn
ve ra č11s u a sustreden ého Casllla. Prepracovali tch do
nalmonSfch pbdroiJnosll u podávaru na snlmke koncontrovuný a na im!l zažitý výkon. Krlstfnovot r ecitá cia vv·
chádzu z vnOtorných k va lit Suchohom po u ~ttých vrr··
~ov a sústt·e ďu fe sa na celostnosť . Zrieka sa pá to u cl
efok tnostl vypráva prfbehv prosto. chá ouvo, s utatovAuol.a bOio!.fou. O to Očinnefšle vybúši 1e1 hlas so zdl'l'U·
túco u silou no dV'och vrchol
. v nročak áv ane expn•'>ivnom v~kriku itra chu a
v: zrazu nekomentul f',
ani nnrekapltulufe, ale so ocll uprostred d1onl o. Havlfková pridáva k vvzoeniu a k on trastnému do tvoren iu
ce lku širšiu paletu výrazu. Carleb a dynamiky, citli vo
podro r bulo r ecitáciu a s vefkým zantetenlm modelu " '
sa mostatné klavírne úseky. V závorečnel Slávnosti n.t
horách te oproti partitúre (Panton 19661 zmena, dom ý"
fafúca uzavretosť celku : llri zovtšenl sklodbv zrkad lovou r eprfzou Cavodného Prelťldla, ull!lu tr1cPho sa v Pllll.
ešte raz zaznie .,na život myslime. mv orll mladi, lduc
dolinou!". 'ľak sa nad Ušlnou klovlro nie jasavo č l fPd
nozna č no, ale prebolene ozve hlbšf zmvst>l Suchoilovýr·lr
Kontempláclf: výzvu obracaJOca sa k budúcnosti. alo n ozabúdafúca.
IGOR POORACKf

dzl orchestr om FOK a D rážďanskou Cllhurmónlou.
Po nást upe Ladislava Slováka na miesto šéfdi r igenta sa rozvinula ešte hlbšia
spolupráca so Sl ovenskou rJibarmónlou .
ktorá priniesla obidvom stranám vern
výhod. te nesporné, že s prfchodom Ladisl ava Slováka na čelo tohto or chestra.
začala sa nová kapitola orchestra. k torá prispieva k dobrém u menu tohto telesa. Siovákovo p0sobenle v FOK prfnll
lla už dnes celý rad vvnika lúclch v~
siedkov a bez oketkofvek nadsádzky pat
rf dnes FOK k natJepšfm sve tov~m oa··
chestrom a 1e pro Ceskú fllha r mOnlu
rovnoce nn~m partnerom. Okrem prav !
deln ých koncertnvch cyklov. koncertov
pre mládež a umeleckých turné sa or
cheswr FOK od roku 1947 pravidelno
podlera tiež na koncertoch Prožskel torl
K orchestru FOK, ktor9 má vo svotom
repertoári nielen tradičný klasický r epertoár. ale l rad skladieb čes kých a
slovenských sOčas u ýc h sklarlnte rov te
Jrlčlenený at Pr~:lskt mužský zbor, Kvar·

toto mesta Prahy, Foorstrovo trlo, Pra ~
skl komornf sólisti, Colle)llu m musi cum
PraAOnse o viac ne2 st očlenn~ c hlapčun 
sk9 zbor.
Orchester FOK (mm. opera. koncer t!
vychádza dnes z celkom Iných hf odfs~
pri svoJe( umelecke! ~lnnos ll . akb torn ·r
bolo v čase teho založenia. kedv bol
takmer uni verzál nym telesom oro vsnt
kv hu dobné žánre. teho dnešnou !;prr.fickou náplňou le koncertná činnost v
samotneJ Pr ahe. ale at Inde. Medzi mP.~ ·
tá, kde tento orchester vystúpil pat ri
napr . Bratislava. Ceské Bud6Jovlce 11
Kladno. ak menuteme námatkovo asr>ot1
niektoré miesta. ktoré sú pre dncšnr1
1:innosf orchestra p r!znnčné tým. že tu
nadviazal hlbšie kontaktY pri umolocke l
spolupráci. Svm ronický orchester htovného mesta Prahy FOK Ile! sústavne
o;pol uprocufe s rozhlasom. televfzlou a
pre Supraphon a Ponton už nehral
množstvo titul ov. klor(i dokumentujú tehJ neustály vývo!.

TOMAS HEJZLAJt

NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOST
Ku bánsky klavirista

CECILIO TIELES FERRER

..

Je jediným lau.re6tom medzi·
nlírodoých s6falf YO no tal kra·
Jlne. Laureátstva ztskal v roku
1968 oa súťali v Lisabone a o
tri roky neskôr l oa slivaej
Long-Thlbaud v ParlJI. Trtdaa(dvaročn ý umelec l tudoyal hru
na klaYiri najprv v Ha•aae, na
odporúčanie H. Saeryaaa JHJ·
tom pokra č oval v lttdliob Y
Parili a od roku 19511 ako lti·
pe ndlsta oa moskovskom kon·
ze rvat6riu u Samaela Falaber·
8a a Ludmlly Roli oovat. Teraz
popr i sóllsllcket člooo•ll uči
na konzervatóriu y lfa•aae. V
C:eskoslcnensku bol u l dukr6Í
na SloYensku mal reolt61o•6
vys túpenie YO Z•oleae a '
Trenelanllkych Tepliciach.

vaše kultúrne s tredisko, takže
teoreticky každý den motno
počuť v Havane hodnotn ú bud·
bu. Umelci chodia navyše hrat
at do š kOl a závodov. Rozmach
hudobného ttvota nastal prakticky až po revolt1cll. Pľedtým
napriklad zahrani čn! sólisti v~.
stupovali Iba v Havane. teraL
dbáme o to. abv útlnkovall oo
celel kra tt ne. Nebránili sa to·
mu ani tak! významn! hostia
ako Safran. Ro.~tropovlč, Ol·
strach. lobo viletcl uznali. ako
te potrebné. aby Ich umenie
počuli at
posluchá či
ďalšieh
miest.

O hudobnom IIYoie na Kuba
n e máme el le sUite dostatoča6
preds tavy ..•

Ani v hudobne! výchove ~oa
nemOžeme ooleraf o tradfclu.
Mali sme sice dobrých profesorov, ale vyučovalo sa Iba sllkromne. a tak učiť sa hraf na
neta ký nástro!. mohli sl dovollf Iba matetn!. Až oo revolú·
eli sme podla vzoru soclallsttc·
kfch kraJin zač ali svstemauckll hudobnO výchovu. V súčas
nosu máme tri stupne odborného škols tva: základné hudob·
né školy, ktorých !ltOdlum trvá
7 rokov (máme Ich 171. potom
dve štvorročné s tredné hudobné š koly, vlastne konzervatO·
rlá - obidve v Havane. a teclnu oiHročnO vysokO hudobn O
školu takisto v Havane. Doteraz sme nestačili vycbovat dos tatok pedagogických kádrov.
aby sa odborná výučba m ohlA
viac rozv t nťíf. Máme ešte vera
problémov. Napriklad z mO!hJJ
odboru - skoro v!lade sil stnré amer ické klavrre, ktoré bv
bolo treba opraviť. a le nílh r ad·
né sGčlastky nám Američa nia
nedoda!\1 ... A kOpiť nové krtd·
ta, napr. vaše Petrofv. na to
zas nébstáva!d peniaze.

Máme !lost profesionálnych
orches trov. z toho dva v HaNárodn9 symton1Ck9
vane orchester a orchester ooery.
Ostatné sa venutl1 operne! al
~>vmronlcket
hudbe. Ná rodn~
svmronlcký orchester koncertUIO veretne raz týždenne. vfl·
ra však nahráva v telev!zll. o
komorné koncertv sa stará (po
rr lot kra une l Národná kultllr·
na rada. čo te vlastne vaše
ministerstvo kultOrv. samozrclmo. prostrednlctvom svoJich
prov l n č ný c h
a
regionálnych
zlož!Pk. Chcel by som zdOraznlf. ~e vllčšl na koncertov te
pro
posluchllčov
bezplatná.
Vstupné to tba v d lvadlílch a
no havanských symfonických
koncP.rtoch. Na jpestret!ll hudobný život te. oochoplterne. v
hlavnom mes te. Raz za týždeň
usporadOva komorné koncerty
Nllrodné mOzeum a orlle!ltost·
ne l dalšie i nštltllcle, ako napr.

Ako l• (t01laraa6 o hudobot
dorast ?

AU Jlerspektfyy mal6 abaol·
YeDtl aaprfklad •ysokel budobaet lkoty?
Doteraz ešte žiadni neexlstu·
lú. oretožc toto učilište vzn ik·
lo Iba pred tromi rokmi. Nat·
lepš! absolventi stredne! školv
boli doteraz vysielani na šti· "
pendl!né i.ttidlum do soclalls·
tlckých kraJin v Európe, ostatn! sO v orchestroch a predovsetkým učia na základných
hudobných školách ostatných
miest. A tak at tr. čo dn es stu·
du.tu na vvsokct š kole. sO nie·
kde zamestnani. b uď v or ches·
tri alebo ako pedagógovia n lž·
šfch škOl. Ako som už pove·
dal. mlllne obrovský nedostatok oedagoRických ktldrov. Ak
vezmem napriklad len m01 od·
bor a za čnem porovnávaf s
vam i - potom asi na 30 vo·
šlch klaviristov pripadá tednn
néš. Preto prvou povinnosťou
každého absolven ta hudobneJ
·koly Je. abv pomáhal vvcho·
vávaf nových muzikantov. Za·
uar sl to vynucu Je potreba. ne·
možno to teda nazvaf systé·
mom. ten tba orlde. a mož·
no už vefml skoro. Nedávno u
nás prebiehal kon1(res umeleck~c h zvazov. na ktorom sa tá·
to problematika preberalo a
riešila, takže to. čo om vám
povedal dnes. nem usi zo mesiac už platit. Celý hudobný
život 1e u nás v h orúčkovitom
kvase a v~voll.
Pretnllo sa pollllck6 a blfle·
nie Kuby s nlektorfml latlnsko-amerlckfml krallnaml 1 vo
u l om hudobnom !h•ote ?
Hlavne vo výmenách umAI·
cov. Hudobné sty kv s Mox l·
kom. ktoré s nami neprerušila
diplomatické vzťahv. rxlsluhl
už dlhši čas. Slušné stvkv ~me
začfnall ma t s Chile. teraz 1111!1·
vllzuiP.me prvl\ hudobné kon·
taktv l s Peru a Panamou 50
vš ak ešte v začlatkorh Cel·
kove natvtac vým ien mllmo so
Sovlets kvm zvllzom. Podf11 !ánrov le to trochu odlišné. nnprik lad najviac dlrl.~tentov ~l
vvrn l eňame s NDR a spevákov
s Bulharskom.
MIROSLAV SULC

lnghild Horysová
V operných ilndl6cb Nemecka! apolknet re~tubllky, ktor6
s6 ., poslednom desaťročl J~Wiaa ltfahaatN6 kYeatltou 1 kn·
lftoo - dôsledok IBY611a ,,.dkov a celel Eur6JY, no aajmli dmorla - aerolll aa ,.•elki ltar16ra" Jabko. Ak sa riak
o niekom oa praha trldaiAitlty •l .,Yie" • tfcb lleaticb. ~~
siedmich l tAtnych operafch •tndl6cb ~tnat katea6rle te to
n oklamof zoak, le mladf
sa a nolu bud6co~sf aemusf obhať. ' K tfmto mladt• t.leatCND trebct ritaC at me11o•opro ntslku Inghlld HoryiO'fi, lttori ui!latkom roku dvekr6t
pohostinsky 'fysttplla aa acfae o,.ry SND , tltuloel itohe
Blzetovet Carmen. Mili, usmiBYBY6, skromn6; lladaa bvlelda;
hovoriaca o sebe ot•oraaa a a nolet ')llroreslt yefml aer16ane,
vecne, bea 116zlf. Vlacsea6aaa ,.rtaerka Andreja Kucbarskií·
ho _oa javisku dortmuadlkal o,.ry 1mtalla od septembra ml·
nuleho roku anaa:lm6a a al •6 sa sebou nola
,reml6·
ro•é skúsenosti ., Norlmberku.

,,..,,k
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Kofká te to vlastae al
zasl4vka ?

e

Na zači atku boli dve sezOny v mn!chovsket BavorskeJ
šttltnet opere. zábeh do oro·
feslonálnet praxe v malých
úlohách a záskokoch; potom
dve sezOny v opere v Brémach,
kdo ml Hans Wollat nev4hnl
zve rlf už ozaJstné umelecké
pr!ložltostl z rodu Amneris, čl
Octa vttlna. Po Wallatovom od·
chode za umelec kého §éfa do
Mannhelmu prešla som do an·
.~tažmán v Dortmunde no a
teraz Nortmberk .. .
- Nlekofko 11iboro• a alul·
n ý pol!et aeaOo, napriek ktor f m stoU Horyao•6 at6le elte
len na prahu nojej umeleckeJ
dráhy, prinieslo olody y podobe pomerne u l llrok6ho reperto4ru úloh.

e

Nebolo bv Qnos né vra·
ca t sa k t9m drobným. ktorými
musr pretst vllč5lna ad eptov.
Z velkých treba spo menllť Mozartovho Cherubrna a Dorabellu. Wagnerovu Venu!lu. Straussovho Octavtána. Humoerdln·
ckovho Janka z Medovntkovel
chal úpky,
Btzetovu Carmen.
Verd iho Eboll a Amneris. Jo·
kastu zo Stravinského Krtlra
OidiPa. Možno bude pre vlls
kuriozitou. ~e v Brémach som
s pievala Ludmllu v Predanej
neveste 11 v mnfchovskel svetove( premiére Clkkerovet Hrv
o ltlske a smrti (1969) posta·
vu Sophiine! orlatetkv.

A ostata6 YOk61ne Uo·
re ?

e

Mám pomerne
!ltrokf
repertoár a okrem to•
ho, že mám k pla ňovet tvorbe btrzkv vztah. beriem tu al
ako aký~>! relaxačnf prvok po·
vedra vypllt~ch operných partli. Schu bert. Brahms. St rauss.
\o\lol!!. Mus orgského cyklus Z
detskeJ lzbletky, Dvorákove Cl·
gánske plesne. Debussy, de Fa!·
la. Z oratorlá lnych u rfležl tostf
mezzosopránové s O!a v Re·
qulem W. A. Mozarta. G. Vetd lh o. A. Dvoráka ( 1 v teho Stabllt mater l. v BeethovenoveJ
Mlsse Solemnls, Bachovom Vlanočn o m or11tórtu, v Hllndlovom
Meslá ~ovl,
v Kodályovom Te
Deum . • . Počas bratislavs kého
pobytu nahrala som v tunaJšet
telev1zll malý po lorecltál z
plesnl Schu berta, Brahmsa a
Richardi! Straussa.
pl esľlový

- Zoatha "m · ~tri ~la
nostlacb ' materskfob •tud16cb a prf a6ulm• o koacertn6
či DDOiť čas D8 aktfYD8 I,OllnAYIDIIl obeceaatya " lnfch metropolich a krattn6cb?

e

S Jankom. Che.rubfno m a
Octavttlnom som hosťovala na
vllč!Hne profilových scén NS R.
okrem toho som u ~ spievala
vo Sva(člarsku. Svédsku a Nórsku. Vda ka malému sOli č ku vo
Fl.t:arovel svadbe dostniA som
sa v prvom roku svoJho sn~ažmá n so sOborom Rnv · • •kel
š tátneJ opery do Drá ?.lfun ľak·

Mladr sovietski skla d ate lia

MARK MINKOV

ll.

Mark Minkov sa na rodil v roku 1944, hudobnO llkolu absol·
voval pri Moskovs kom státnom konzervatóriu, od roku 1962 do
roku 1968 študoval na moskovskom konzervotórlu v trtedFJ
A. Chačaturlana, te členom Zvllzu skladHterov ZSSR.
Na otázku, aké žá nre uorednostnu1e vo svotet tvorbe. Mark
Minkov odpovedal. žo sa usli u lo pracovať - . o všetk~ml .. .
Bohot9 zoznam !.klodaterov9ch prác to dosvodčuto. Sonétv
a koncerty pro rozllčnO nástroJe. Kantáta na verSa A. VoL·
nesenského. vokálne cvktv. olllsne, hudba k tllmom d k roz.
manltým hrám. toto lo orlbllžn9 zoznam žáurov. o akl! Ml
Minkov zaujlma. (Ze ttor sa hédam vyhýba Iba di ela m verkého rozsahu - symfónii op~>re. baletu SklndatP fovo otuo sa
cibri vyslovene v rámci .. molých tortem" V9nlmku notvorld
ani koncet·ty, ktoré u Mlnkova nemalll vefký rozsah.! Pri
c!Okladnot!iom š tOdlu teho tvorbv mozno vidiet teho noob~·
ča Jný vzfab k vokálnvm skladbám. V plesni. romanci, voká l·
nom cykle alebo kantáte - vo vsetkcm to te soolené ora·
d ovšotkým so slovom - sa natztavno•šle orelaVJIIe skludatulova osobnost Vefml dobro to postrehol at sám Minkov. kllď
povedal: .,Slovo mé schopnolf konkretizoval. Preto sa pr11
mna s téva zák ladom , z ktorého vvclllídzarn pri pl111nf tohoktorého diela. Slovo. nalmii poetické. vnucuje hlavn6 rnylllenku. formule okruh obrazov. utvára l11lú om oclunälooať ... "
Okruh tvorlvych záuJmov mladého skladatera so ro•·roov.ll
už na konzcrvatóJ'Iu v trlt>de A. Chačaturlunn. Cha/!Oturlon
na r ozdi el od mnohých Iných ncobroedzovol tvorlvf rozlet
svo!lch tlakov Ibu žánrami vážne! hudby. Jeho ttact aktrvne
pracovali v .,neakademických" :Mnroch. s kladali plesne. hud·
bu k televlznym hrám a filmom. Bol medzi nimi al Mark Minkov. ktorý spolupracoval s televlzlou už v druhom a treťom
ročn lku. Mnohé z týchto študentských prúc predstavovali uf
zľelé samosta tné diela. ktoré aktrvne rqzpracOvall svoJrázne form y, zaullmavo luturpretovall aktálnu tema tiku. To <>B
však ukázalo omnoho neskOr. kaď sa často hráva li a ked ~>•
stali populárne.
Pleseň sa stala naozntstn~m tvorivým laboratóriom skladatela. Tu sa v rámci male! rormy vvoracOval pr!znučn9 okru !\
ln tonáclf. tu sa vyberali ootrebnll orvkv na vvlodrenle ooetl ckel roč!, fo rmovala sa výrtlzovosf a tematika pro v!.etkv vo·
kálne žánre skladatera Mladého outora od samého zaetatk u
toho tvoriveJ práce za u trmala téma občiansko( uvedomelosti..
Radať to na teho piesňach Monológ Elektrv lna slová G. Ser·
,l(ovovot l. Spieval. pofn lca revoiCi cle 1na slová V. Dubruvlna !,
Komunisti, vpred l na slová A. Mežlrova) . Mlodos( l na s lová
E. Bagr1ckého l z televlznet hrv C:ervenr poslucháči. Mln CJI S
ticha (na slová l. Sarerana l z filmu Cin so vr acia, Barbara
Tlmofetevna (na slová B. Purgallna 1. Minúta Ucha te o kýmsi
mlnlatn rnvm .. rekviem" oumlatke padl9ch; lvrlcká plesen Barbara Tlmofetevna hovor! o tažkom údele ženY. ktore! natbllžšf zahvnull vo votnu.
Osobitne treba soomenof plrsne· mono lOg v Spievaj, pofn l·
ca revo!Ocle, Komunisti. vpred. Mladosf. ktoré akobv dnes
obnovovali ducha a charoktur boJových plesni z p.-vých revo·
lučných rokov. Sis plné botovllho pátosu Cltlf v nich cternvedomú výzvu k tednote vyz~va!O k solida r ite. svotou Into·
náctou sll ,.plagátové" v nat lep~om zmvsle tohto slova. só
p renlknuté ostrým rvtmlckým or.~tanlzutuclm Jadrom. Tieto
plesne. ako at MlnOta Ucha a Barba ra Ttmotejevna zlskall
na rOznvch všezvllzov~ch konkurzoch viaceré ccnv.
Skladater smelo experimentuje v obnovovani v~razov9ch
prostriedkov · Plesni obelansket uvedomelosti. orlčom nezavrhu.
je ale nnopak. nko s mo už spomenuli. s mrlo r ozvila tradiCJ8
a naplJ\a tloto plesne lntonačnou š truk turo u dne ka.
Inak sa Pl'ejavll zJavný autor ov talent v oblasti vokétnel
hudby v dvoch cy kloch - 1111 verše A. Bloka n na verše Fllderlca Garclu Lorcu. Tieto sklodbv. ktoré zautall svale miesto
v dne!lrtom koncertnom repertoérl (InterpretuJe Ich Z. Dolu·
chanovová. O. Kora lov l. svedčia o clramaturglck9ch schopnostiach sk ladatera a o teho verkom záujme o sféru voká l ne!
obraznosti. Obidva cvk ly s11 výrazne dramatické a konkrétne
jasné s vo Jou hudobnou rečou. dôsledne rozvfla!O suJet a za~
hr11ulú celý rad menšfch vokálno-Inštrumentálnych scén.
Ako s me ul zdOraznil!. s kladaterova tvorba sa neobmedzuto
na vokálnu sféru, alo práve tu sa natzretrtnelt.lo oreJavlln
osobitosť teho nadania.
RIMA KOSACEVA, ZSSR

Zo

za h ra ničia

Madursk9 r ozhlas vvp!sal mcdzlnílrodnú sll taž na skladbu
pre deti. Ide o plesne. ktoré nemalO byt dlhšlo ako 5 mtnllt
a malú sa orlhovtlraf detskému svetu.
že mo to bratislavské vystúpenie ~olo vlas tne prv~m ..ozotst1
ným zoznámenfm sa s obe·
censtvom soclallstlcket kraJiny.
-

e

Je vám spey dfubou ?

Urflte. Je pre mna ne·
a at závllzkom
sustavnet práce na sobe. Ešte
pred or!chodom na tovlsko venova lo som sa mu oln9ch de·
vllt rokov. Neviem. čl boli všet·
kv napl no erekt!vne. pretože
na konzervatóriu robili zo m na
koloratťírnu subretu a k svojmu mezzo fachu dostala som
sa a ž počas s11kromného ~tú·
dia u Helen Braunovet. Prax
ma naučila odhadovat vlastné
slfv a možnosti. crum sa tv·
•·lckým mezzosopránom 11 v ~et
kv dramatické prfložltostl som
orltfmftla vlastne ako nevyhnut·
nost obsadenia v daných sltuá·
cltlch . Stretávam sa at s poku·
enlaml oodnlknllf výlet clo
sopránoveJ sférv. ate po zrelo!
óvahe Ich vždv odvrhnem ako
čosi extrémne.
a druheJ strane netvrdfm. ~e po č a se bv som
tednoznačne odmietla
Mozartovu donu Elvfru. al ebo Wug·
nc rovu
Siegl lndu. Pohvbllv~
mezzosoprán s rozsahom bv
Ich mohol zvládnuť. Natera1
mtlm v&ak naozaJ dosť práce
v Norlmberku, kdA ma okrem
lnfch Clloh č aká M r~ s·lnn Mn!~
ková v premiére Bos· •• Gr>du·
nova.
j . BLAHO
vvhnutnos ťou

SOborné vvdanle organových skladieb Dletrtcha Buxtehudeho
uskutočnili v NSR. Edfcla vychádza zo star š!Ch v9skumov ~
predkladá tok oozoruhodný obraz o tomto skladaterovt.
Mária Callasová chce v tomto roku Inscenovať v Japonsku
Pucciniho Toscu. v ktore! hv solevllla tltulnťí úlohu.
kritik W. Schwln~er prevezme
funkciu šéfa operv v Stuttgarte.

l v Ceskoslovensku známy

Západonemecká hudobní! rada sa na svojom ooslednom za·
s adnutr venovala té me: Hudba v poli tickom !lvoto. Dtskusle ·
Rn zOčastnll a( soolkový prezident
Svmfonlck~ orchester bavorského rozhlasu oslávil 25. výroete
svotho trvania. V tubllctnom roku má toto teleso okrem vv·
s tOpenl doma u skutočnlt 15 koncertov v USA, 8 v Japonsku .

O sláčlkov9c h kvartetách D. Sostokovlča podrobne p!še an·
gllc k~ časools Muste and muslr.lans.
Z orfležltostl 80. v9ročla narodenia Paula Dessauo uvádza ttl
v kinách NDR dokumentárny film o živote o skladatelsksl
práci !ubllanta. ktorý nakrllt lll filmári DEFY.
V sktadatefskel sl1fažl G Fttelberga. vvpfc;11nel Symfonický m
orchestrom porského rozhlasu a tefevfzle, prvú cen u neudelili.
DruhO cenu ziska! Kazimierz Bronis lav Przvbvlskl z Lodže za
s kladbu ..In memoriam Pablo Picasso - Guernlca". treti u ce-nu ortsúdlll Wlodzlmlerzovt NIPdzelskému za komoozfclu ..sequenzll 111".
Vo ve ku 77 rokov zomrel v Kodani natvfznA mno lšf reprezentant s tar!lel ~enerácle dánskvch s klodatelov Knudaage Rl!!lll·
J;ter. Kompozlclu študova l o. l. u A Roussflla a M Ravola . Od
r. 1956 bol rladtterom konzorvntórla v Kodani a oredsedal
a l EurOpske! asociácii konzorvatórl!.
Nov9 bal~t známeho choreo.~trftfa Rolanda Petita ..Les Inter·
mlttan ces - oodfa oovledkv Marcela Prousta. uvádzatll na
scénach v Marseille 11 v PClrm Hudba te kolllžou r r agmAntov
z d iel s kl flc!Aterov Prous t ov~ch čias - Frrmrka. Salnt-Sa~ nse.
Debussyho Faut•ého, llahna a tieZ z diel Boethovenovýcll.

Zo spevohernfch javrsk

..

C'lstmosta

spojovacieho
" .•• nepOtaj
sa dcéra ntaja, kto mtf
Tctúče od jazera ... " z
pnpravovanej
zbierky
bdsníka Milana Rtífusa
poslúžila slovensk ej šaw
sonterke Milke Doiiekovej ako názov pre rlOtlý
celovečerný
program.
KTO MA KCOCE OD JA·
ZERA - program zlože·
ný zo Myrocll ~amosta t 
'lýcll častl - pred.~tat•tl ·
te Do§ekova opiJt u no·
uom svetle. Po predchá·
•lzajtkich ~ktí.~eno.~tiac ll
1et prejav je sú.~t redeno.
lterecky dotvoreng , pohyl>ova kultivovang. V s1.:tl·
pine Eugena Cnotl1a na·
~la rmimavf}clt a spota/l·
lrvých spolupracovníkou,
lťtorf s nemalgm osoiJ·
rtým zanletenfm 11rajrl
•kladby D. Ursfny1ta, J.
Orosza. E. Cnotlta.
Stas.~ela. P. Hammela a
A. Brezouskéllo. Režisér
a choreograf Pauel Smok
dokllzal zladif prlrodze·
ný naturel Do!ekovej 1
požiadavkami
ždrtrovej
jednotlt·
vyhranenosti
v(lch častf progr amu. Pr·
vl! čast je
venovand
udalostiam spred trld~tattch rokcv a dominu·
je v nej najmi:l skladba
Večer na t>umhle,.t. Dr11·
há čast - to sa väčši
'lOU D. Urstnym zhudob'lené Rúfusove básne z
teho pripravovanej bá~
'ltckej zbierky. Cast má
názov Kniha rozprá vok. Tretf diel pr ogra·
mu je tak trochu obja·
uom a príjemným osvle·
fením: ~a to novo zhu·
dobnené a objavne pred·
vedeni plesne :: Kollára·
vUch Národných apieva·
'liek. Poslednc2 čast programu če rpá zo sloven·
11kého Yolkl6rtt a jednot·
llvl piesne sú popretkc2vané riekankami. Mdart·
1camt, prekára/5kami. Tá·
to čast by st e!te uyžadovala t!ápacfttej!te re·
fljné dotvorenie. NovO
program Milky Došeko·
vej, ktorO pripr avila čs.
umelecká agenttlra Slovkoncert, nájde 11 late
vďačných •
vnJmtJVOch
posluchdčou « divMcov.

r..

H. Horvlltllovd, J. Kirschner a S. Benko v inscenácii
Dievča a more.
Snimka: J. Feck'o
Spec;ohemg

sr'ibor

pre§ovskélto

divadla otvoril

se·

r~u 1974·75 premiérou vaudevlllu Milujem, milujem_. .•

- IOIJiltrkych autorov Massa a Cervin skéllo s melotll61tgmt pitrňamt N. Tabačnikova. lnscenác1u tejto rlce
nlltdročlnej, no pôvabnej komUlle o mladej láske, pri·
prafJil režisér Jón Silan. Na svojej !tandardnej úrovni
vvpracoval vonkaj!f r4mec, akcldm, striedajúcim sa u
~chlom slede dal prudkl tempo, sp4d akoby hercom a dwdkom nechcel dožič it oddychu . . . A jednako
roztancované lautsko, rucll a z11orl nevzrulll ltercou
zunrltra, 11erozpcl1U atmosféru, nevystupňoval z4bavu,
radort 1 happfl-endu. Vaudeville nekladie n4raky na
prllll bokl prepracovanie psychol6gio osôfJ no po·
tlob11t ako ani jeden divadelný ždner, v tomto smere
ani on ndnll!a povrclmost, d6raz len na balenf, na cra·
Zl/ tempe - pretože bez unútorného rytmu portdv,
jtdnotllu~ch rcén a napokon celku sa neozrejmf ich
tutbkri obrah, a divák r~ezlska· účast r10 prlbehu tudi,
o kto~ch je reč. ak tOmto chýba "dula a vrtlcnoU"
akú ~lada S. K. Stanlslavsktj 11 člllnku, odcitovanom
u llu11ttint k tejto premiére.
Rttlrlr odviedol bežnl prevádzkoul predstauente
ucllku "fftlarenej, vďaka Orolsobého úprave svidej ko·
mldlt, ktor4 l• rkúsenortiam divadelného prakttka Stlanôvha frpu bli!lia a ovllldateľnej!la a korešponduje
a ~ prtpravenosfou a moínostamt rúboru.

•••

,,._.".g

rtlbor DJZ v PreJave pril'oclzengm výut·
,... attu4cle 11 oblasti hudotme-zdbavnlho ždnru na
.W~~t~trku, Ital ra jedinOm, k t orý t naďalej vynakladá
rtlttldlo n4malrf1 na inscenovanie rzielen klaslckúch, lež
fll 118 oll1ovo0dnie súčasnfc" oper iet. Zreterrw ICl t u
"..j6vuj1 úsilie uváďzat predovšetkým diela dramaHok9e1a aut or ov a 1kladaterov Sovietskeho zvi:lzu, uefa·
lto aj dobrým stykom s umelcami Státneho divadla
operety v Kyjeve. Zllslužné je to i pre okolnost, že
"out P'lrpevky do repertoáru sovietskej operety znamenajú napokon vždy kladný prínos: majú svieži obsah,
prindJajú pohtad do života dne~nOch ludi, a každá
umelecky fundo vaná realizácia takej operety je záro·
"*ll aj povzbud;wjúcim vkl4dom do budovania tejto
• i te vždy prífažllvej a obľúbenej divadelnej zábavy.
TakQmto prfnosom sa stala aj posledná premí.lJra
nt!utl operety Dmitr ija Sevcova a Jakova Cegtara Dtev·
ča 11 more, ktorú pripravila spevohra DJ~ v !'re!ove v
rl~ff autora. Prtbeh, ani jeho spraoovama s~ce nepri·
ntflajú nič nov8 a ltllmetom t roruzlenim . s~tuácie ~a
pohybuje na úr ovni dost naivných a nerlárocr~yc~t komi ·
tlif, no treba ocenif umeleckt1 s tatočnosf, Cudrktl oprav·
tlft:ost a humor, ktorOm je Sevcouova opere_~a preteple·
noi. Nemenej d6ležitým je aj autorov a reusérou vkus
• cit pre čistotu žtfnru.
Sevcov, ktoré/ta poznáme už z ~teje~nej . Inscenácie
" prdouskom díva~le - n~posledy .z ~lr.Cjtttuto_.vej ope·
rtty Caro clrkusovych svetiel - prtstupll k r é...li s elá·
rtôm a dôkladnosfou, aby čo najpUutickejšíe stvárnil
prflleh t vztahy ztičastnenych os6b, a vykreslil presvedčiul prostredie na Jkolskej lodi sovietskeho 11ánwmtc·
tva. Ndroky na vokálltu a llerecktl Interpretáciu tejto
opertti/ zostali bezpečne 11 medziach umeleck~ch schop
nóstf súboru, a účinkujrici prljenme prekvapil! takme.r
!lez výnimky dobrými výkonmi. Sevcov ako a~to~ a rež~
sir pripravil pre§ovskému obecMstvtl výlltmocne pn
jemnO večer 11e1lútenej zábavy. VetkO podiel na tom
tt! úspechu mala aj melodická, ry tmická, v rtajlep!om
mt.,slt malooperetná hudba Jakova Cegtara.

"*'*

Sruby sa sľubujú. Libreto Nell Simon. Hudba Burt
Bacharach. Texty plesni Hal David. Preklad Karol
DlOuhý. Texty piesni Tomáš Janovic. Réžia Karol
SpiUk a. h. Dirigent Bohuš Slezák. Scéna Frant
Perger a. h. Kostýmy Ing. arch. J. Kováčová.
Na Inscenáciu známej amerlclfej hudobnej komédie
Slullfl •a stubujú sme sa tt ž dl/to te§íU aj pret o, že .~a
:lialo, akoby si prizvaním režiséra Spt§áka vedenie spe
vohry uvedomilo priležltosr na mimoriadny úspech, na
ltt orf tldunejJie čaká nielen divák, ale aj súbor (a najmM ' ' " bil ai ho už zaslúžil).

Olllor lkolatYI ONV • Zlart ned Hronom apolu • rladltelttt'om llSU " Nont Bani

dbtb •• oblldenie lft blo miest 1 náatupom od l . septembra 1975: d•ocb
kflllflkountoh ul!ltefOY h ry na klavfrl e 1 u l!itera h rv oe akorde6n - alta ru.

llt•uu dololeut Yyplueuý m d Otaznlkom. tl volooiso m e Yysn61!enh n o kn llfl·
-.1111 ...Ilie 11 lludOY6 lkolu umenia • Nofel Bani. Pre alo bodnfch u l!llero., m6mP
ctlllnt abytMenle
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Prof. Ružena Chovan·
cová, rod. Stegerová sa
v tanuárl t. r. dožila
vzácneho životného (ubi·
lea - uprostred tvorivej
práce a neb9vale1 vltallty. Svot život zasvätila
spevu predovšetk9m
ako hlasov9 pedagóg.
Patrila medzi odchovan·
cov prof. Josefa Egema
na Hudobnet a dramatlcket akadémii v Bratisla·
ve a v ďalšlch štOdlár.h
sa zdokonalovala u zná·
meho prof. Arthura Wolfa vo V!ednl (študoval u
neho tieZ populárny Leo
Slezák).
ktor9 hlavn9
dOraz kládol na ln d lvt·
duálny rozvo! hlasov9ch

schopnostt s prihliadnuUm na zachovanie pr1·
rodzenostl ttmbru. Po tri
roky spolupracovala s
nim ako asistentka a korepetHorka (základy klnvh·ne1 techniky sl osvoll·
la u prof. A. Kafendovel·
Zochovet ). pričom ziskavala prehlad vo v~učbP
sólového
spevu
Rokn
1933 pred o;kúšobnou komisiou vo VIedni ako 111tl stka s vvznamManlm
ctoslahla diplom operne!
soeváčkv. no. žlaY. DllskOr pre narastanie komPli kova net poll ticket sl·
tuácle ná~tuoom érv fa·
štzmu a tiež vlnou neprlazntv9ch
rodlnnfch
pomerov tel ďalekosiahlo
olány v podobe angažmán vo švajčiarskych a
nemeckých
opern9ch
scénach 1 napriek dosta·
točným ponukám z Hamburgu a Lembergu nedaH sa už reallzovaf.
Sporadicky
navštevo·
vala letné semestre v
Salzburgu, bola členkou
Zväzu rakOskych diva·
deln9ch umelcov a Hudobne! komory v Bratislave, ktoret v tom čase
predsedal prof. Fr. Ka·
fenda a od konca 30. rokov po ziskanf povolenia
na sOkromné vyučovanie
spevu
prevzala brat!-

Eva Jaoaové-TepUi, slovenská tanečná pedagogička. teoretička a kri·
tlčka sa 31. I. t. r. dožila v9znamného životného
Jubilea. ktoré sl zas! uhute zamyslieť sa nad ná·
plňou
tohoto životného
Oseku v kontexte s do·
bou.
Ako absolventka budap~tlanskeJ baletnej akadémie (1937 u V. Traja·
noffa l vstOplla do služieb SND. kde od r. 1939
až 1954 (s prerušenim l
vytvorila rad Oloh v ba- lov a pod., tednak daf
letných predstaveniach a slovenskému tanečnému
opern9ch vložkách.
umeniu perspekUvu pre
ďalšf v9vot. Bez odbor·
V povojnovom obdobf
sa našl tanečnf umelci l net tanečnel školy bol
verejnost čoraz častejšie nemysllteln9.
A tu treba ocentt vy·
stretali s vynlka!Oclm
trvalos ť a clelavedomosf.
sovietskym
baletom l
s akou E. Jaczová presaumenlm tn~ch zahranič·
dzovala zriadenie taketto
ných scén - a v tetto
·pk·
konfront4c11 mohol už školy. Rok 1949, kedy so
pomerne početný baletný z a čal~ vyučovanie v tanečnom odbore konzer·
sObor prvej slovenske!
scény ťažko obstáť, karl- vatOrla, 10 z hladiska
vtedaj!;e( situácie slovan·
že nemal zázemie v odbornom tanečnom škol· ského baletu prevratným
stve. SOkromné baletnl! · krokom vpred.
školy, ant snaha popredE. Jaczová, ktorá sa
ných tanečnlkov SND vy- venovala v9chova taneč
chovávať pre sObor doného dorastu už v sporast v tzv. prípravke. ne- mlnanel oripravke, vymohli vyškollt plne kvaučuJe na konzervatóriu v
lifikovaných
umelcov.
tomto školskom roku už
Situácia sl žiadala urýchdvadslatvolatv rok. Za
lene konaf a rlešlf test- toto štvrťstoročie vychovuJOcl
neutešený stav vala nielen celú pleJádu
tcdnak vo vnatrl balettanečnlkov.
z
ktor9ch
mnohi stí dnes popredného sOboru zlepšenfm
československými
pracovných
podmienok. n9ml
umelcami. ale pOsoblla
skvalltnenim
tréningov.
at na ďalši v9vot slovan·
uvedenim nových neobo·
hran9cb kvalitných tltuského tanečného škol·
Snlmka: J. Vavro
stva. Prvi kvallflkovanf
tanečnici presll štvorroč
StuiJovany a očakávaný výsledok sa však opät nen9m školenlm. To, že so
dostavil. Skt1scrtému i!inohentému režisérovi Splšákovl
výchova baletn9cb umel·
sa nepodarilo dosiahnut viditeľné stopy hercovej účast t
cov predlžlla o ďalši rok
11a tvorbe zaujímavých charakterov (tie sa llšili iba cl·
a že v 10n1 1961 prvý·
vilným exteri~rom účinkujúcich), na plastickejšom, inkrát
mlad[
slovenski
tei!Zivnejšom vyjadren! vzfahov a konfliktov, najmiJ
adepti tanca zasadli at
ľch emotívnej zložky, ktorá tak vedno s psycltalogic·
ort zelen9ch maturltn9clr
kou zostali podchladené. Textové časti komédie, za!ože·
stoloch - o rok neskOr.
rte/ na vtipných, a pre zrozumitetnost vlastného prlbe·
než sa to podarilo Ich
lltt d6ležitych dialógoch, väčšina promtnentrtQch hercov
kolegom v Cechách orebehla sra ,.somclrsky mostlk" (ako žiaci na skúšlce
1e tiež výsledkom hO!ev·
~ d6kladne neprdtudovanélto predmetu), aby sa čím
natet snahy E. Jaczovet
Yl..-oršie dostali k mikrofónom - a potom u:! sebaisto
presadzovať čoraz doko~pieuall, akoby tu ne!lo o nič iné.
naletšle formy tanečného
Premiérovi predstavertle bolo nud1té a šedé aj vďaka
odborného školstva.
laviskovému výt varníkovi, uyznelo naprázdno a pomohlo
Ako dramaturgička batba bezo1ttadnejšle potvrdlt tu vládnúce nedivadelné
letu SND (1951-55), k~
tendencie, poodllallt problémy stlboru, ktorO sa už dáv·
dy na čele tohoto tele•to nem~:fe pochváli( star ostlivou a pozor~ou prácou
sa stál choreograf S.
~ hercom, naproti tomu ušak trpí dominantnú r olu
Remar, podiele sa ns
hlasov cez mikrofón a dirigenta s orchestrom.
významne! etape v hisGIZELA MAČUGOVÁ
tórii baletu prvet slo-

•••te

ilt rednf m kú r&nfm. Pre ma nlelo' 2-lzbo• f byt l, k1tea6rl11

, ...,.._tm ktrealm, teplou ndou a Yýťah om .

JUB ILEÁ

slavsk9cli žiakov prof.
Wolte. V časoch , ked
ešte náš koncertn9 život •
existoval prevažne na
amatérske! báze. patrila
k dlhodobým sólistom
bývalého d6mskeho Klr·
chenmustkveretnu,
kde
pod umeleckým vedenlm
prof. A. Albrechta a
prof. St. Németha-Samorlnskeho naštudovala a
umelecky
realizovala
množstvo oratorlálnot a
vokálno·symronlcket
ll·
teratOry od baroka až po
sOčasnosf. Ako speváčka
stála u kolfsky prlamvcti
prenosov hudobného vy·
slelanla Cs. r<nhlasu v
Bratislave.
Popri
Itl•
kromnet výučbe pOsoblla
v rokoch 1955-1962 vo
funkcii hlasového pada..
gOga vo Vojenskom umeleckom sObore a od r~
ku 1961 až doposia! ako
hlasový
poradca
v
SĽUK-u. Poklat Jet to
ešte momentálny zdra•
votn9 s tav dovotute. za..
sadá v rOznych umelec..
kých porotách á na svolieh pracoviskách zane.o
cbáva svotlm zverencom
okrem zmyslu pre sve·
domltosf v namáhavef
práci at kllsok !lvotného
optimizmu.
MARIAN BULLA
vensket scény, pro ktord
te pdznačn9 na vtedat•
!Ile easy obtavn9 repe~
todr - a to nielen pre
Bratis lavu, ale pre celťi
republiku. Máme na mvs·
ll predovšetk9m dovtedv
u nás neuvadzané diela
sovietskeho oaletu, napr.
Asaflevove Plamene Pa·
rlža, kde manléru balerio vytk1:11 nov~ hrdina
- lud Fra.tcOzsket revolllcle. a Bacbčlsaratská
fontána. ktoret choreo·
.sn·atla znamenala prinos
v baletnet réZU a here.:tve - boli celoštátnymi
premiérami. Okrem t~ch•
to vtedatšich noviniek sa
E. Jaczová podlelala na
dramaturgickom sprar:ovanl materiálov pre Prokoflevovu Popolušku.
S tan~ným školslvom
a SND sOvlsl al tel publicistická činnost. zam~
t•aná prevažne na bod·
notonle baletných orsml6r a teoretické orll' e.
Roku 1949 vychádza prv9 a r. 1951 druM diel
tet Učebnice klasického
tanca - prvet a dos!ltl
tedlnet práce tohto druhu na Slovensku. ktorQ
treba hodnotlf na pozA•
dl vtedatšet Qrovne nášho baletu, ktorého umelcl sa regrutovali zo sice
talentovaných. ale od·
borne - a natmll teoreticky málo fundova•
ných žiakov súkromn~ch
baletných škOl. A k tomu sl treba ešte uvedomlf, ako nedos tupná bo·
la vtedaJš ia zahraničná
odborná llteratOral
K 50. výročiu SND
spracovala hlstOrlu teho
baletu. ktorá vyšla roku
1971 pod názvom Balet
Slovenského národného
divadla.
Zlvotné jubileum Evy
Jaczovet nám dáva prlležltosf ohlladnuf s'a za
prácou, ktorO vykonala a
zablahoželať let pred vYkročenim do novet etapy, v ktoret bude pracovaf na reallzácll projektu konečného doriešenia
československého

taneč·

nébo školstva. K tomu
1e1 želáme.· aby mala tol·
ko elánu a vytrvalosti,
ako prl zakladanl taneč
ného odboru konzervatória pred 25 rokmt.
ZLATICA VINCENTOV!
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Pred vojnou snte 1a
Lužice sú dve. Dol·
ná a Horná. Horná je dolu a Dolná hore p ..emeplsne). Zijú v nej (vlastne vymierajú v nemeckom mori) poslední po·
labskí Slovania: Lužtckí
Srbi . . • V pamäti flám
ostala predstava národa
odsúdeného na zámk.
V decembri mlnu:élw
roku mal som príležitost
vidief Lužicu. Zaslúžilý
umelec Zdenko Mtkula a
ja sme boli pozvaní na
prehliadkový koncert z
novej
tvorby lužicko•
srb ských skladateľov a
na konferenciu icl& hu·
dobnej vedy.

Slovenský festival
politickej piesne Martin 1975

učili:

Pieseň

so
symbolom
holubice
.

( Dokončen ie

z l . str.)

rlk y - prlle:Zitosttam, ktoré sa spá Ja 111 so !Ivotom rola·
deJ generácie.
Osobitne treba vyzdvlhn Ot autorskO s11ťa :Z v kategórl!
tvorby pre pionierske zbory. Súťaž, pôvodne vyplsanA
k ll. roč nlku pri prl le:Zttoslt 25. v9ročla založenia PionierskeJ organizácie. našla trvalé miesto na festivale.
Množstvo pion ierskych zborov na Slovensku potrebuje
novú, pôvodnú slovenskú tvorbu. Poteštte fná te skutočnost. že každá zo skladieb teJto kategórie (či už
z ll. roč nika rest! valu alebo tohtoročného l znamená
obohatenie repertoáru pionierskych zborov. Predovšetk9m Je to tvorba M. Nováka. ktorého súťažné skladby,
pclsoblvo vystihuJú ce atmosréru :Zivota det!, po zásluhe
zlskalt v oboch ročnlkoch najvyššie ocene nie.
Výber amatérov pre m l mosúťažné vystúpenia bol premys lený, a uskutočl10va 1 sa na základe výsledkov hierarchicky nlžš!ch podujat! podobného zamerania na
pôde SZM. Tak sme ma11 možnosť okre m známych tvár!
z minulého r o~nl ka (súbor Pramene z Trnavy, Jazdci
z Banske! Byst rice a Klub 71 zo Serede] vidieť al nové
súbory f AurOra zo Serede, Adm irál z Liptovského Mlkulá~a. Skupi na VIktora Jdru z VoJenského u či li šťa v Novom Mes te nod Váhom. Zubt·t z Nftry, Istropolitana z
Bt·utlslavy l a led nOlllvcov f Marta llabovštlaková, Fran~
li sek Kolár, Ivan Jakubec. Marta Benešova 1. Pri vySlLtpcnloch amntét•s kych sk uo!n s me sa presvedčili, že
ak má amatórsky suhor dostatok tvorivých nápadov v
molodlckej výstavbe a v ln~trumentácll. ktoré v podstate skoncentz·uJe do nlekofk9ch piesn! počas roka
a navyše slu~nú Interp retačnú úrove!'\. ich vystú penia
nevvzntevalú nevhodne ani v programoch. v ktorých sa
strieda lú s vystúpenia mi profesionálnych Interpretov.
Dramaturgia mlmosťiťažn9ch vvstúpenl proreslon álnych účinkujúcich sa PJ'! výbere orientova la na t le
skupiny, resp. sólistov. ktor! ma lú v stélom repertoári
tvorbu, korešpondulúcu so zameran!m festivalu. Zo Slovenska vy~tllplll su borv M. Lalferovej, M. Ličku. M. Dosakovej, P. lllunmcl. z CS R Mlnesengrl z Cnských Budč 
jovlc, Súbor Ov SZM Prameny s vokálnou skupinou
P!Anety a sóli stom r. Stedro11om. Ceský skif! Jlrlho
Trdxlera a sólista Karel Zich. ktOJ'Ý sa uv!P.dol tvorbou
so spoločensky závažnou tematikou. Pozornos( sl zaslultujo vystl1penlo člls keho básnika a speváka Osvaldu
Rodrl,gueza. ktorý uo fašistickom prevrate v Chile ži!P
v NDR. Spontán n y ohlas na jeho vvstúpenle u martinského publika nebo l Iba reakciou na hlboký zážHok
z vysoko kultJvovaného prejavu; bol zJroveň prejavom
SOlidarity S čllskym• fudom a dôkazom toho. že tentO
prejav solldflrltv le ul s odstupom pold ruhého rok a
rovnako silný. Udalost i v Chile s a výrazne odzrkadllll
v prores to nólnel a amatérskej tvorbe v uplynulom roku. kecf tematika ovplyvnila nielen melodiku plesni.
alP. aj l n ~lrume ntár súbo rov:

Stretli sme Lužicu živú,
naberajúcu
novri
dych. D4 1a povedat, že
sa " starostlivosti o jej
slovanskú zložku staia
ukážkou rovnopráv•tasH
národnosti • NDR. SCP
mozrejme, rozkvitl hC
priemysel, prebiéha m o,
hutn4 "Jísta»bll, ale nas tal t~j l4s pre Lt:žie·
kých SrboD prizn'4vat sil
k *VO~ ttárodno3ti, pet·
tovflt $l rei t kuttúrtt.
.tužiek( 'Srbi sa sami
nazJívtJjft krá tko - Srb:
mt. Hovoria mäkkou, fe~t
dobnou rečou, čosi me•
dzi potštinou a ée.Hinou
( bližšie k T?rv~j). Pre'lr!i
sme tu 10 zattjírr.av!Ích
dní. V ideli sme ich cen·
trá, zúčastnili sa
na
koncertoch, na httdo'Jnovedeckej konferenl!!i a
mali sme veta dlhých
priatetských besied. Nad~
viazali sme kontakty s
tunajšou srbskou odboč
kou Zväzu skladateľov
N DR
(Pracovný kruh
srb ských
hudobných
tvorcov), so štátnym sú·
borom pre srb skú Tudovú
kult úrtt ( Serbski ludowy
aiisambl), s rozhlasom 11
Cottbuse a mnoM kontakty osobné. V Lužlct
Stl
dve lužicko-srbské
centrá: v Hornej (leží
' hneď za najseverne.iším
výbežkom Ciech) je IJu·
dy ši n - Bautzen ( 80 000
o byva teľov) a v D'>lllei
je to Chotebuz - Cott·
b11s (140 000 obyvateľo'.! ).
Obidt'e pekné starobylé
- aj moderné mestá. V
obidvoch sú divadlá (vrá·

Obnovenie 'ko11takto
tane opery) a dobré orchestre. V B11dyšine sid·
li už spomínaný Serbs/ci
ludowy ansambl, 11 Cot t ·
buse rozlll as s vysie laním pre Srbov. Hneď po
vyhlásení NDR bola zalo·
žená Domowina , vydnvatetstvo a naklada teľst vo
pre srbsktl literatúru lz
hudbu. Na každom úseku umeleckého
diania
pulzuje
živá
činnosť.
V §etko zameškané nepriazň o u min11lostt dáva
sa do behu, dolláňa sa.
Dne§ných
lužickosrb•
ských umelcov
možno
označi( za ndrodných bu·
diteto v. Sú to v§etko
mladi Cudia. Nestor skladatetov Jurij Winar je
niečo
po šesfdesiatke,
predseda Kruhu hudob·
n!Ích t vorcov Jdn Pavel
Nagel je sotva ftyrld·
siatnik a tajomník Kru•
hu Detle11 Kabela nemd
ani tridsafpiif rokov. Do
istej miery sme im flj závideli tJ(to ich ,.panen~
skú" robotu plnú :ápa•
ltt a nadšenia. Prežívajú
,,budlteTS'ké" časy. Boli
sme na premiére prvej
lužickosrbskej symfó nie
(Symfoni a rust ica) od
Jana Raupa. Počuli sme
aj ďal§ie z prvých diel
svojho druh11: koncertantné skladby, sontUy,
komorné diela atď. Na
svoju prvú operu eHe
srbská
L11žica
čaká.
(Korba
K ocor
napísal
začiatkom t ohto stor očia
úspe§nll spe vohru. )

...-~·..,..s~

~

)f

x.

.. ..

,~

~~

činitelia

Zvllzu lk1tldat•
tov NDR.
Z programu koncltf"tu
som sa dočítal, fe /rana
cúzsky skladatet Mtll'd
Delneas napísal asi pred
50 rokmi ,.Ltdlckú ra~
s6diu" (pre husle a
che ster) na motfvy lu•
žickosrbsklÍCh Tudov/)c1i
plesni. DruhJím prekva•
pením bolo, keď nám
hostitelia dali do r úk
Srbske zpewy, zbierku
piesní z minuléltO storo•
čia, ktor6 vyšla v roku
1858 - v &tse, kel s/ u
nás sa začalo úsilie o vy·
danie Slovenských ~pe~
vov. Meni dko S. Tomcl•
~ik, K. K11zmt2ny, S. MOl/'"
ze~ boli na§lm hostitfh
Tom v tejto 1tlvtslostl
známe. Kontakty medzi
nami boli teda aj • mi~
nulosti. Dohovorm sme
sa, že budeme v nich po·
kračovat. Na našom 110li.
Ich umelci prídu k nám,
na§i do Lužice. Uskutoč1
nlf by sa to malo e§te
v tomto r oku. Preto sme
sa lúčili: Do videnia!

o,..

Bartolomej URBANEC
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Serbski ludowy
ansambl v Budyšíne je sú·
bor k valít SĽUK u
Lúčnice. Má veľmi dob-<
rý orchester, tanec aj
zbor. Vytrvalo a ús pe~ne
ho vedie intertdan.t H a•t·
drij Cyž, pracujti. v ňom
,.dvorný skladatel" Jun
Bularlk
(veľmi
dobré
a zbormai~ter
hudby)
Alfonz Janca. Velký r.us
práce t (L odviedli aj ,l un·
ja naši umelci cho·
reograf J11raj K ubá•zica a
dirigent Jan Cfllebt1ič l'k,
ktorí stí ItL váže11í a ob·
Cúbení. Program súboru
je velkorys!Í.
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Krásna sála s výbornou akustikou a vkusnou scénou
l t•oprezentatfvny bullelln. to sú vonkaJšie znaky úrovtHl
poduiatla. Spontánne priJatie súťažnýc h t m l mosll ťa ž
ný ch vysl(tpenl le svedectvom pr!lemného prostredia,
aké martlnskó publikum festiva lu vytvorilo.
Zámerne_som sa najviac zaoberala súťažou v kategórii
populárnych plr.snl. pretože tu dos iahn utá kval ita z už
uvedených urlčln potešila dvojnásobne. Nemožno pritom ob fs ť dobré výkony Tanečného orchestra Cs. rozhlas u v Bratislave' a vokálneho súboru Lubomlra Pánka,
ktoré tiež prlspell k celkovému vyznenlu kon certu.
Hl. ročnlk s Ospec hom splnil svoje poslanie. V siln ej
kon cen trá cii dal zaznieť pokrokov9m piesňam v podanl
špl č kov9ch amatérskych l profesionálnych Interpretov,
umožnil vznik výborn9ch skladieb pre detské zbory, priniesol rad hodnotných plesni. Dos tanú sa k nám prostredn!ctvozn LP-platne. ktorú vydá OPUS, prostrednlctvom rozhlas u a telev!zle alebo z vystOpenl Jednotlivých spevákov. Nevznikli s cte!om nahrad i ť bežnO pesnlčkovC! produkciu. ale z potreby Jej obohatenia. Budú
znlet všade tam, kde má pleseň v yja driť posto! k súčasnosti 1 k vý~:namn9m historickým udalosti am . Budú
mat v pro~ramoch svale dôstojné miesta . tak, aby sme
sf uvedomil! ich obsa h. Zaslúžia sl našu pozornosť.
Každé z nich nesie predsa svoie posolstvo. vyjadrené
v symbole fe~livalu - v spievajúcej mlade j tvári s holubicou mteru.
MÁliA LUKÁCOVA

Lužickosrbski
sklad4·
telia pravidelne prispie·
vajtí do hudobnýcll jarf
a jesení v Cottbuse a
Budyšíne. Sú tu praví·
delné koncerty orchestra
miestnej opery a miestneho Státneho orchestra,
pohostinské
koncerty
Rozhlasového orchestra z
Lipska a celý rad ko'
m.orných koncertov. Nie•
ktoré z týchto koncertov
stí
vyhradené výlučne
pre srbskú hudbu. Potnblldzujúca je priazeň a
cottbuskélte
spoltLpráca
rozhlasu s Kruhom: tlO
vedúcom hudobného od·
delenia rozhlasu 11 Bennovi Nikolaidesovl majú
členovia Kmhu spotah!i·
vú opor11. Ozkej sk11prnke l11žickosrbských skladatetov dostáva sa znač·
nej podpory z centra
zväzov v Berline aj z
krajského cetttra 11 Drdž·
ďanoch, a to morálnej i
finančnej. Aj na decembrovom
prehliadkovom
koncerte a na konferen'
cti sa z účastnili vedúci

V posledný fanu6rový
po nedlhom, ale ťaž
kom
stráda.n(
zomrel
proresoa ~te[an Németh~amorlnsky. Dožil sa vysokfiho nku; najviičiiiu
čuť tých sedemdesiatich
deviatich rokov, ktoré
mu boli osudom vymeran6, strhli/"- a to nie je
obllgitna trba nekrológu, ale najpravdivejiiia
pravda - v čas to drobne!, namlihavej a nie
vidy nlilefite ocenenej
précl za ro:nol na.!iej hudobnej kult6ry. Odišla
markantné,
hnponujúca
poetua: ti, čo hlt nepoznali zbllzka si ho budú
pamiitat ako výborného
a mnohostranného
hu·
dobnfka a elegantného,
v posl ednom čase u! !ie~Mna,
ktorého
clivého
deň

stretávali na koncertoch
a na jeho obfúbených
prechádzkach
po uliciach 1 okolf naile! - l
Bratislavy. Pre
jeho nb ale, ktor( sme mali to llťas lle, le sme boll jeho žiakmi, je obraz,
ktorý si o proresorovl
Niímelhovl
uchováme
pred~viietkým
obrazom
vzäcneho a dobrého člo
veka, č loveka ktoréhO
charaklerizu le
predovlietkým Jliskavosť a porozumenie - snaha ch6·
pať druhfch a neodsudzovat Ich za slaboctl a
nedokonalosti ...
Ako
č loveka ochntniího vždy
pom6cť a poradiť, ale nekompromisného kecf illlo
o kvaliht a hodnotu.
Hoci tieto riadky nechci a a.ni nentalu byf

pokusom o hodnotenie
života a diela prGfesora
Né metha , predsa len zdé
sa mi, že profesor Né;
meth vo vývojovej sdvisloslJ hudby predstavuje
v tomto hektickom slo·
l· očf pomaly uil oíedlnelý
typ onoho .,Stodtmnsicusa". ktorý v histórii enrltpsket hudobnej kultúr, zoloráva lak významni a pozillvnu úlohu .
fP.t:lnak ako garant a
fakfor kontinuity a permanP.ncie (profesor Németh pílsobil v Bratislave - ak nepoč ftamc jeho štúdiá na tunatiiom
gym náziu - vyše 50 rokov) a fednak ako symbol muzikantskej poctivosti a korektnosti. Profe sor Németh bol ako
skladater, organista
l
klavirista naoza! skvele
kvalirikovaným hudobnf·
kom, hudnbnfkom, ktorého devfzou nie je lesk
a ohromu jfica virtuozita,
ale bfbka umeleckého
zá!!itku o poctivé, dstavným ilt6diom, hlbanfm
a
sebezdokonafovanfm
doslahnuUí vedenie. Poznal a ovládal - často
ef do prekvapuj6clch podrobnostf - nenverltefne velké množstvo hudobne! literatúry; tradfciu si ctil, hudba mlnulosll mu nebola relikviou, ale živým organizmom, experimenty hladačov nového umenia ak to boli experimenty
vyvolävané
vnitornou
potrebou chlipol a
neodsudzoval. l!o do roz·
sahu úctyhodné skladatelské dielo profesora
Németha ie nepochybne
duchom modern6, lndl·
viduálne. nrl~i nälne, ba
d á sa poveda(
mladé, niet v ňom Yiak

extravagancie
f nem olno poprie ť pôsobenie siločlar
vvžarujliolch
z
Bartóka a Kodilya) a
snahy za keždi cenu IDkovať. Ako výkonný umelec
Nérnelh-Samorfnsk:r
nepatril k pódiovým virtuózom, ktorl oslňnjíi' bra
viírou
a akrobalickoll
z ručnolťon
prstov, ala
skor medzi obinovatelov
kliesniacicb cestu k menef zjavnému, skrytejliemu zmyslu Interpreto-va·
ného diela. Produkcia a
repl'odukcia boli pre n•
ho kategórie neobyčajne
blfzke a späté - lkocla,
že teho organov6 tmprovlz6cle, ukUky naozajstného :nl6dnutia kontra•
punklu a jednoty lnvea•
cie a techniky nie si na..
hrané aspoň na magnetotónovlí pásku. !lkoda,
le nie si pfsomne zachytené jeho n6hlady na
intepretáclu starel hudby, nafmii diela J. S. Ba•
cha, ktoré nb ul!ll ,oznliva ť a milovať.
Ličlll sme sa s pro fesorom Némethom 1 JtO•
citom vefkého smitku v
srdci. Jeho mlídre a rozvážne slovo. rada, skilenosť a optimizmus nlim
bndi chýbať. Uteluje nb
dak, že profesor Németh , ktorému nevefmi
d ležalo na vonkajiej
okázalosll, bol člo-vekom
vyrovnaným. Nikomu nevidno do duiie, nazdévam sa vlak. le • teho
s rdci panovala harmónia.
a le kecl v posledných
rokoch ~ivota bilancoval
svofe akllva, robil to s
pocitom nspokotenla. Bnl
to velkf umelec a hédam al iltastný človek.

RICHARD RYBARIC

